(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจและ
ผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ถาม รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย
สะสมทรัพย์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถ าม ของ นายศิริโ ชค โสภา สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัด สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อ ง ความสัมพัน ธ์ระหว่า งประเทศ ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุมได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แ ก่สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นางผุส ดี ตามไท สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถ าม ของ นายสมคิด เชื้อ คง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในการอุปโภค
บริโภค และเพื่อใช้ในการเกษตร ในเขตอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. พระราชกํา หนดแก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลรัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)

-๓เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ได้แถลง
เหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์
เล็กอุทัย) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนด
ฉบับดังกล่าว
๒. ร่า งพระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม คุณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๗)
เมื่อ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒ น์
ขจรประศาสน์) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายนิกร จํานง
๒. นางวิมลพร ธิติศักดิ์
๓. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
๔. นายเสกสม อาตมางกูร
๕. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
๖. นายเกษม อุประ
๗. นายมานพ จรัสดํารงนิตย์
๘. นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๐. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
๑๑. นายพีระเพชร ศิริกุล
๑๒. นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล
๑๓. นายรังษี เสรีชัยใจมุ่ง
๑๔. พลตํารวจตรี ประจวบ เปาอินทร์
๑๕. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ๑๖. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
๑๗. นางสาวอรุณี ชํานาญยา
๑๘. นายสัญชัย วงษ์สุนทร
๑๙. นางพัชรินทร์ มั่นปาน
๒๐. นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๑. นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
๒๒. นายศุภชัย ศรีหล้า
๒๓. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
๒๔. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๒๕. นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
๒๖. นายวัชระ เพชรทอง

-๔๒๗. นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ
๒๘. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
๒๙. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
๓๐. พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร
๓๑. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๖ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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สรุปผลการพิจารณา
อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
**********************************

