(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นายสามารถ ราชพลสิท ธิ์ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การเวนคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่ว ยว่า การกระทรวง
คมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาวิกฤติไฟฟ้า ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายวรชั ย เหมะ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ทิศทางพลังงานไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ และ ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ประชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้าม
ลําน้ําปาว เส้นทางจากตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีถึงอําเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้ง ที่ ๑๔ (สมัย สามัญ นิติบัญ ญัติ) วัน พฤหัส บดีที่ ๑๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นายสัม พัน ธ์ ตั้ง เบญจผล สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากในพื้นที่เขต
จังหวัดสุโขทัย ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ
สุรัสวดี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
แห่งใหม่ เป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ
และฉุก เฉิน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ ง รั ฐมนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุข
(นายชลน่าน ศรีแก้ว) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถ าม ของ นางเยาวนิต ย์ เพีย งเกษ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การแก้ไ ขปัญ หาขยะอัน ตราย
จากโทรทัศน์ ๒๐ ล้านเครื่อง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้กล่าวนํานายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่
ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๙ คน

-๓จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๕) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๖ แล้วเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบร่างและได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๗ นาฬิกา
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

