(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๕ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
ก่อ นให้มีก ารซัก ถามกระทู้ถ ามสด ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้ป รึก ษาที่ป ระชุม
เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสด
มากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ความคืบหน้าการดําเนินคดีกับผู้ก่อการร้าย
และมาตรการการตรวจสอบและป้ อ งกั น เพื่ อ สกั ด มิ ใ ห้ ผู้ ก่ อ การร้ า ยสากลเข้ า มายั ง
ราชอาณาจักรไทย ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒๓. กระทู้ ถาม ของ นายสุ รพล เกียรติ ไชยากร สมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เรื่อง พืชผลการเกษตรภาคเหนือตกต่ํา
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความเหมาะสมในการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ จํานวน ๒ คน คือ
นายนิ วั ฒ น์ ธํา รง บุ ญ ทรงไพศาล สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
พรรคเพื่อไทย และนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๗ คน
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู ้แ ทนราษฎรได้ป รึก ษาที่ป ระชุม เพื ่อ ของด
การพิจ ารณาระเบีย บวาระกระทู ้ถ ามทั ่ว ไป เพื่ อ พิ จ ารณาพระราชกํ า หนดตามที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๒. พระราชกํา หนดการให้ค วามช่ว ยเหลือ ทางการเงิน แก่ผู้ที่ไ ด้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)

-๓ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้ลงมติให้ปิดอภิปราย และลงมติ
อนุมัติพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๑ นาฬิกา
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-๔สรุปผลการพิจารณา
อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
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