(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบ
คือ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี คือ
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
รองนายกรัฐมนตรี
(๒) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์
(๓) นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๔) นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๕) พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๖) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(๗) นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(๘) นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(๙) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๑๐) นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(๑๑) นายพิชัย นริพทะพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

-๒(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
นางบุญรื่น ศรีธเรศ
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
นางนลินี ทวีสิน
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายศักดา คงเพชร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

-๓ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การเตรียมพร้อมด้านโครงข่ายคมนาคมเชื่อม
ถนนมิตรภาพ R3A (ไทย ลาว จีน) เพื่อรองรับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ภาคเหนือตอนบน
(จังหวัดเชียงราย) โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์
กุลดิลก) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการชุ มนุ ม ถาม นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง รองนายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู ้ถ าม ของ นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายกรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ติดตามงบประมาณก่อสร้างสถานีตํารวจภูธร
ที่ชํารุดทรุดโทรมในจังหวัดสุโขทัย ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสําคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําในจังหวัดชัยภูมิ
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที ่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๔๓. กระทู้ถาม ของ นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างถนนลาดยางสายเรณู – พุ่มแก
ช่วงที่เป็นถนนลู กรัง ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร อํ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อจบวาระกระทู้ ถามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ว ผู้ป ฏิ บั ติหน้ าที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๕
มีสมาชิกฯ อภิปราย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราช
บัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายการุณ สุทธิภูล
๒. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงีย่ ม
๓. นางเรวดี สกุลพาณิชย์
๔. นายสุรพล ทิพย์เสนา
๕. นายนพดล กตญาณยุทธ์
๖. นายเหวง โตจิราการ
๗. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
๘. นายเรวัต สิรินุกุล
๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๑๐. นายมานพ เกษมณี
๑๑. เรืออากาศโท อุดม ประสิทธิ์
๑๒. นายสุระชัย กนกะปิณฑะ
๑๓. หม่อมหลวงณัฏฐพล เทวกุล
๑๔. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๕. นายสุนัย จุลพงศธร
๑๖. นายสยาม หัตถสงเคราะห์
๑๗. นายชูกัน กุลวงษา
๑๘. นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
๑๙. ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ๒๐. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

-๕๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายกษิต ภิรมย์
นายธีระ สลักเพชร
นายเจะอามิง โตะตาหยง
นายวิทูร กรุณา
นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายศุภชัย ศรีหล้า
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
นางชนากานต์ ยืนยง
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ
ที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๖ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....
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