กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต
(Thailand- Kuwait Parliamentarians Friendship Group)
การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต
สื บ เนื่ อ งจากกระทรวงการต่ า งประเทศมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎรว่ารัฐสภาคูเวตได้จัดตั้งคณะกรรมการมิตรภาพคูเวต-ไทย ขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉัน
มิตรกับประเทศไทย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาในขณะนั้น จึงได้ มีดาริเห็นชอบให้
จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คูเวต ขึ้นในรัฐสภาไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกรั ฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา ให้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต เพื่อดาเนินกิจกรรม
ภายใต้กรอบของข้อบังคับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งในครั้งนั้นมีสมาชิกรัฐสภาสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-คูเวต จานวน ๕๖ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๒๐ คน และสมาชิกวุฒิสภา
จานวน ๓๖ คน แต่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
ต่อ มา มี พระราชกฤษฎี กายุบ สภาผู้ แทนราษฎร เมื่อ วัน ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘
เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่ วไป เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แสดงความจานง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
ของข้อ บัง คับ กลุ ่ม มิต รภาพสมาชิก รัฐ สภาไทยระหว่า งประเทศ ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต จานวน ๒๑ คน เมื่อรวมสมาชิกวุฒิสภา
ในกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต เดิม จานวน ๓๖ คนแล้ว กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต จึงมีสมาชิก จานวน ๕๗
คน แต่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
หลั ง จากนั้ น สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สิ้นสุดลง เป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทยคูเวต ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง หลังจากมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกวุฒิสภาให้แสดง
ความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ เพื่อดาเนินกิจกรรม
ภายใต้กรอบของข้อบังคับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มี
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาสมั ค รเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม มิ ต รภาพฯ ไทย-คู เ วต จ านวน ๒๐ คน เมื่ อ รวมกั บ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวตเดิม จานวน ๒๑ คนแล้ว กลุ่มมิตรภาพฯ ไทยคูเวต จึงมีสมาชิกจานวน ๔๑ คน แต่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
ต่อมา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุด
สมาชิกภาพลง เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
และหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๓๙ แล้ว ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่าง
ประเทศ
พ.ศ.
๒๕๓๙ ฉบั บ ลงวั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ
/กลุ่มมิตรภาพ...

๒
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สานักงานเลขาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้
แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ เพื่อดาเนิน
กิจกรรมภายใต้กรอบของข้อบั งคับของรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต จานวน ๒๙ คน ประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๑๓ คน และสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๑๖ คน ซึ่งได้จัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐ รายชื่อคณะกรรมการ
บริหารชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นายเด่น โต๊ะมีนา
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นายอาซิส เบ็ญหาวัน
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. พันตารวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง
(ส.ส.)
เลขานุการ
๔. นายอาศิส พิทักษ์กุมพล
(ส.ว.)
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช
(ส.ว.)
ปฏิคม
๖. พลตารวจโท สมควร หริกุล
(ส.ว.)
กรรมการ
๗. นายพนัส ไทยล้วน
(ส.ว.)
กรรมการ
๘. นายกมล จิระพันธุ์วานิช
(ส.ส.)
กรรมการ
๙. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
(ส.ส.)
กรรมการ
สมาชิก ภาพของคณะกรรมการบริห ารชุ ดดั งกล่ าวได้ สิ้ นสุ ดลง เนื่อ งจากการครบ
กาหนดวาระการดารงต าแหน่ งของสมาชิ ก วุฒิ ส ภา ในวั นที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๓ และมี พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ภายหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่ วไป เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ แล้ว สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มี
หนังสือเชิญชวนสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้แสดงความจานง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่าง-ประเทศ เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
ของข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งให้ยกเลิกข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต จานวน ๗๘
คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๔๔ คน สมาชิกวุฒิสภา จานวน ๒๕ คน และ
สมาชิกสมทบจากอดีตสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๙ คน ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. พันตารวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา
(ส.ว.)
ประธาน
๒. พันตารวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง (ส.ส.)
รองประธาน
๓. นายสามารถ รัตนประทีปพร
(ส.ว.)
รองประธาน คนที่ ๒
๔. นายรส มะลิผล
(ส.ว.)
รองประธาน คนที่ ๓
๕. นายบุญญา หลีเหลด
(ส.ว.)
เลขานุการ
๖. นายสมศักดิ์ โสมกลาง
(ส.ส.)
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง
(ส.ส.)
ปฏิคม
๘. นายอาคม ตุลาดิลก
(ส.ว.)
โฆษก
/ ๙. นายสมบูรณ์...

๓
๙. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ

(ส.ว.)

กรรมการ

สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริห ารชุดดังกล่ าวซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
สิ้นสุดลง เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่ อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ หลังจากมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แล้ว ได้มีการ
ประกาศใช้ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งให้ยกเลิกข้อบังคับของรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวน
สมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จานวน ๔๖ กลุ่ม เพื่อดาเนินกิจกรรมภายใต้กรอบของ
ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งในครั้งนั้นมี
สมาชิ ก รั ฐ สภาสมั ค รเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม มิ ต รภาพฯ ไทย-คู เ วต จ านวน ๙ คน ประกอบด้ ว ย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๕ คน และสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๔ คน แต่ไม่สามารถจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารได้ เนื่องจากมีสมาชิกมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุม
ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
กั น ยายน ๒๕๔๙ ได้ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และมีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๒๔๒ คน ซึ่งตามความในมาตรา
๕ วรรค ๒ ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ มี ด าริ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ดาเนินกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศต่อไปตามที่เคย
ปฏิบัติมา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ -แห่งชาติให้
แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพทั้ง ๔๖ กลุ่ม รวมทั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวตด้วย
โดยสมัค รเป็ น สมาชิกกลุ่ ม มิตรภาพได้ไม่เกิ นคนละ ๕ กลุ่ ม ซึ่งในครั้ งนั้น มี ส มาชิกสภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต รวม ๑๐ คน และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อ
เลื อกตั้งคณะกรรมการบริ ห าร เมื่ อวัน ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รายชื่อคณะกรรมการบริห ารชุ ด
ดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
(สนช.)
ประธาน
๒. พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
(สนช.)
รองประธาน
๓. นายอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
(สนช.)
เลขาธิการ
๔. หม่อมราชวงศ์กาลูนเทพ เทวกุล
(สนช.)
กรรมการบริหาร
๕. ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา (สนช.)
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารและสมาชิก กลุ่ ม มิ ตรภาพฯ ไทย-คู เวต ชุด สภานิ ติบั ญญั ติ แห่งชาติได้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกาหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
/ลงวันที่ ๑๐ ...

๔
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และ
ต่อมามีการประกาศผลการสรรหาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ยังมีพระราชกฤษฎีกาให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป ๒๕๕๑ กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และหลังจากรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกครบทั้งสองสภา
เรียบร้อยแล้ว สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาให้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพทั้ง ๔๗ กลุ่ม โดยสมัครเป็นสมาชิก
กลุ่มมิตรภาพได้ไม่เกินคนละ ๕ กลุ่ม ในครั้งนั้นมีสมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทยคูเวต รวม ๑๗ คน ประกอบด้ว ย สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร จานวน ๑๔ คน และสมาชิกวุฒิ ส ภา
จานวน ๓ คน และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๑ รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นายนิมุคตาร์ วาบา
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นายมูหามะรอสตี บอตอ
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายซูการ์โน มะทา
(ส.ส.)
เลขาธิการ
๔. นายนัจมุดดีน อูมา
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. นางฟาริดา สุไลมาน
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๗. นายอันวาร์ สาและ
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
อนึ่ง ตามระเบี ยบรั ฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ กาหนดให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒
ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ทาให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ชุดดังกล่าว หมด
วาระลง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นายนิมุคตาร์ วาบา
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นายมูหามะรอสดี บอตอ
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
(ส.ส.)
เลขาธิการ
๔. นายนัจมุดดีน อูมา
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นางฟาริดา สุไลมาน
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. นายอันวาร์ สาและ
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๗. นางนันทพร วีรกุลสุนทร
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
ต่อมา สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา จานวน ๗๔ คน สิ้นสุดลง
ตามวาระ และศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉั ยให้พ้นจากสมาชิกภาพ และมีประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่องกาหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และต่อมามีการประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
จานวน ๗๓ คน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ แต่ยังมิได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ ม
มิตรภาพแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ ทาให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ประกอบด้วย
๑. นายนิมุคตาร์ วาบา
(ส.ส.)
ประธาน
/๒. นายมูหามะรอสดี บอตอ...

๕
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายมูหามะรอสดี บอตอ
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
นายนัจมุดดีน อูมา
นางฟาริดา สุไลมาน
นายอันวาร์ สาและ
นางนันทพร วีรกุลสุนทร

(ส.ว.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)

รองประธาน
เลขาธิการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หลังจากนั้น มีการประกาศใช้ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรั ฐสภาไทย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภา ว่า
ด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมีพระราชกฤษฎีกา ยุบ
สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลื อกตั้งทั่วไปในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทาให้สมาชิกภาพ ของ
สมาชิกสามัญกลุ่มมิตรภาพ และของกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน-ราษฎร
สิ้นสุดลง ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นายมูหามะรอสดี บอตอ
(ส.ว.)
รองประธาน
หลั ง จากรั ฐ สภาประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ครบทั้ ง สองสภาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาให้แสดง
ความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพทั้ง ๕๕ กลุ่ม โดยสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพได้ไม่เกิน
คนละ ๕ กลุ่ม ในครั้งนั้ นมีสมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต รวม ๑๗ คน
ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๙ คน และสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๔ คน และได้จัดให้
มี ก ารประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๔ รายชื่ อ
คณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
(ส.ส.)
เลขาธิการ
๔. นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นายสามารถ มะลูลีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. นายต่วน อับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ (ส.ว.)
กรรมการบริหาร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
หลังจากนั้น นายต่วน อับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหาร
กลุ่มมิตรภาพไทย-คูเวต ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริหาร จึงทาให้รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย
๑. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
(ส.ส.)
เลขาธิการ
๔. นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นายสามารถ มะลูลีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร

๖
ต่อมาที่ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นของเลือก นายมูหามะรอสดี บอตอ สมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม
แทนตาแหน่งที่ว่างลง ทาให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต ประกอบด้วย
๑. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
(ส.ส.)
ประธาน
๒. นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
(ส.ส.)
เลขาธิการ
๔. นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นายสามารถ มะลูลีม
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. นายมูหามะรอสดี บอตอ
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยให้มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นการเลื อกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ทาให้สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญกลุ่มมิตรภาพ และของกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ ซึ่ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ดังนั้นคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวตในช่วง
เวลาดังกล่าวจึงประกอบด้วย
๑. นายมูหามะรอสดี บอตอ
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารชุ ดดั งกล่ าวได้ สิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพลง เนื่ องจากเมื่ อวั นที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ นาโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ บัญชาการ
ทหารบก ได้ควบคุมอานาจการปกครองประเทศ และได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๓๐/๒๕๕๗ เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง จึงทาให้ไม่มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวตในขณะ
นั้น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (พระอิ ส ริ ย ยศในขณะนั้ น )
ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ง ตั้งสมาชิ กสภานิ ติบัญ ญัติแ ห่ งชาติ ตามมาตรา ๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จานวน ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีบุคคลที่ไม่มาแสดงตน จานวน ๖ คน และมีผู้ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๒ คน จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติ
บัญญัติเพิ่มเติม จานวน ๒๘ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทาให้ในขณะนี้มีสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติจานวนครบ ๒๒๐ คน
จากนั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัตแิ ห่งชาติให้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐ สภาไทยระหว่าง
ประเทศ จานวน ๕๙ กลุ่ม โดยเลือกตามความสนใจได้ไม่เกิน ๕ กลุ่ม สาหรับกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-คูเวต ไม่มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม ทาให้ไม่สามารถเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ในช่วงระยะเวลานั้นได้

๗
ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สิ้นสุดลง ภายหลังการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก
เมื่อวัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรัฐ สภาประกอบด้ว ยสมาชิก ครบทั้ง สองสภาเรียบร้อยแล้ ว
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาให้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพทั้ง ๖๘ กลุ่ม โดยสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม
มิตรภาพได้ไม่เกินคนละ ๕ กลุ่ม และมีสมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต
จานวน ๑๕ คน จากนั้น สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพฯ ไทยคูเวต เพื่อเลื อกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวต เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
นายอับดุลบาซิม อาบู
นายระวี รุ่งเรือง
นายศุภชัย ใจสมุทร

(ส.ส.)
(ส.ว.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ส.)
(ส.ว.)
(ส.ส.)

ประธาน
รองประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและ
เลขานุการ
ต่อมา ตาแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คูเวตได้ว่างลง เนื่องจาก นายวันมูหะมัดนอร์ มะ
ทา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและประธานกลุ่ ม มิ ต รภาพฯ ไทย-คู เ วต ได้ ล าออกจากการเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่ อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุด ปัจจุบัน
ประกอบด้วย
๑.
(ส.ส.)
ประธาน
๒. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(ส.ว.)
รองประธาน
๓. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๔. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๕. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๖. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๗. นายอับดุลบาซิม อาบู
(ส.ส.)
กรรมการบริหาร
๘. นายระวี รุ่งเรือง
(ส.ว.)
กรรมการบริหาร
๑๐. นายศุภชัย ใจสมุทร
(ส.ส.)
กรรมการบริหารและ
เลขานุการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

