(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๔ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
ก่ อ นให้ มีก ารซั ก ถามกระทู้ ถ ามสด ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม
เพื่อของดใช้ ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสด
มากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการกํากับดูแล
การบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้วิกฤติน้ําท่วมและน้ําแล้ง โดย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง ปั ญ หานโยบายการขายหุ้ น ปตท.
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุ โลก พรรคประชาธิ ปัตย์ เรื่ อง โครงการจํานําพืชผลทางการเกษตร
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการผูกขาดทางการค้า
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. กระทู้ถาม ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ติดตามงบประมาณก่อสร้างสถานีตํารวจภูธร
ที่ชํารุดทรุดโทรมในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นางดวงแข อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความเดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของ
ข้า ราชการและเจ้าหน้าที่สัง กัดองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางโทรศัพท์ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ได้มีสมาชิกฯ เสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน และขอให้นําร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อ
เสรีภ าพที่มีอ ายุเ ด็ก เป็น องค์ป ระกอบความผิด ) ซึ ่ง คณะรัฐ มนตรี เป็น ผู ้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติกําหนด
ภาระในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กิ จ การขนส่ ง มวลชนโครงการรถไฟฟ้ า มหานคร

-๓สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลําดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายชวลิ ต วิ ช ยสุ ท ธิ์ เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
๕. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ในระเบียบวาระ)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายสิ ง ห์ ท อง บั ว ชุ ม เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

-๔ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลําดับ คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน ดนตรีก ัล ยาณิว ัฒ นา พ.ศ. .... ซึ ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีประธานสภาผู้แทน
ราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด้วย
๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิ ดสิ ท ธิ ค วบคุ มดู แ ลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ พิ จ ารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ
ที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติในวาระที่ ๓ ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๗ นาฬิกา
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
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