(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๒ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕ – ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชกําหนด
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวง
การคลั ง กู้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการตราพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและ
เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจํ า เป็ น รี บ ด่ ว นอั น มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ

-๒ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา
ระเบียบวาระเรื่องด่วนตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ
บริห ารจัด การน้ํ า และสร้า งอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ ่ง คณะรัฐ มนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)
๒. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าว นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มี
การถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จนกว่าการพิจารณา
จะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
๒. กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรจึ ง ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ คือ
๑. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ
บริห ารจัด การน้ํ า และสร้า งอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ ่ง คณะรัฐ มนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑)
๒. พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒)

-๓ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้ร วมพิจ ารณาพระราชกํา หนดในระเบีย บวาระ
เรื่อ งด่ว นที่ ๑๑ และ ๑๒ พร้อ มกัน ไปเนื่อ งจากเป็น เรื่อ งเกี่ย วเนื่อ งกัน แต่ใ ห้
แยกลงมติ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนิน
การประชุม รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๑๒ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๑
มีนาคม ๒๕๕๕ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้สั่ง เลื่อ นการพิจารณาพระราชกําหนดดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๒ นาฬิกา ของวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

