(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นางรัช ฎาภรณ์ แก้ว สนิท สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
เงิน เพิ่ม ค่า อ้อ ย ถาม นายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายประเสริฐ บุญชัยสุข) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นายศิริโ ชค โสภา สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง กรณีการก่อสร้างอาคารสถานีตํารวจ (ทดแทน)
๓๙๖ แห่ง และอาคารที่พักข้าราชการตํารวจ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคเพื่ อ ไทย เรื่ อ ง ตรวจสอบการบริห ารงบประมาณใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ประชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นางสาวสุน ทรี ชัย วิรัต นะ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถาม
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงมหาดไทย
(พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกุฉินารายณ์ อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยจากกรณี
อุทกภัยให้แก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถ าม ของ นางดวงแข อรรณนพพร สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง การติดตามความคืบ หน้าโครงการ
ขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๕. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง โครงการก่อ สร้า งถนนและสะพาน
ข้ามลําน้ําปาวเส้นทางจากตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีถึงอําเภอ
ท่า คัน โท จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ถาม รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคี
อนุสัญ ญาว่า ด้ว ยการค้า ระหว่า งประเทศซึ่ง ชนิด สัต ว์ป่า และพืช ป่า ที่ใ กล้สูญ พัน ธุ์
ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๕) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ที่ป ระชุมได้พิจารณาต่อ ในวาระที่ ๒ เริ่มต้น ด้ว ยชื่อ ร่าง คําปรารภ
แล้วเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ก่อนเลิกประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม
เพื่อขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑
ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายอนัน ต์ ศรีพัน ธุ์ เป็น กรรมาธิก ารแทน
นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ....
**********************************

