(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความเดือดร้อนของเกษตรกรกรณีราคา
มันสําปะหลังตกต่ํา ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัด ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง มาตรการเร่ง ด่ว นในการขุด ลอก
คูคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ราคาสินค้าแพง ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารจัดการการส่งน้ําทางท่อน้ําจากเขื่อน
ป่า สัก ชลสิท ธิ์ ซึ่ง เลื่อ นมาจากการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร ชุด ที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั ้ง ที ่ ๒๓ (สมัย สามัญ นิต ิบ ัญ ญัต ิ) วัน พฤหัส บดีที ่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๕๕
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ ถาม ของ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
เขื่อนกั้นน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ถาม
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือ
ขอเลื ่อ นการตอบกระทู ้ถ ามนี ้ไ ปตอบในวัน พฤหัส บดีที ่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์
เทียนทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๒)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงหลักการและเหตุผล
มีสมาชิกฯ อภิปราย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และมีมติใ ห้ตั้งคณะกรรมาธิก ารวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
๒. นายโสภณ ผลประสิทธิ์
๓. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
๔. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
๕. นายนพดล เภรีฤกษ์
๖. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
๗. นายพัฒนา สัพโส
๘. นายนิยม เวชกามา
๙. นายชูศักดิ์ แอกทอง
๑๐. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๑. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
๑๒. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๑๓. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
๑๔. นายสุทิน นพขํา
๑๕. พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง
๑๖. นายสมพงษ์ โสภณ
๑๗. พลอากาศเอก ชูชาติ ชวนชม
๑๘. นายอดิศร ผลลูกอินทร์
๑๙. นายเรวัต สิรินุกุล
๒๐. นายวิชัย ล้ําสุทธิ
๒๑. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๒๒. นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
๒๓. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๔. นายอติวุฒิ หิรัญเรืองโชค
๒๕. นายมนัส คีรีรักษ์
๒๖. นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์
๒๗. นางสายธาร ปิตุเตชะ
๒๘. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๒๙. นายอํานาจ วิลาวัลย์
๓๐. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
๓๑. นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๔ต่ อมา ได้ มีสมาชิ ก ฯ เสนอญั ตติ ข อเปลี่ ย นระเบี ย บวาระการประชุ ม
โดยขอให้นําร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๗) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วนในลําดับถัดไป คือ ร่างพระราชบัญ ญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)
เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แ ถลงหลัก การ
และเหตุผ ล มีสมาชิก ฯ อภิป ราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจง
จนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที่ ๑ รับ หลัก การแห่ง ร่า ง
พระราชบั ญญั ติฉบั บนี้ และมีมติ ให้ ตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามั ญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
๒. นายโกมล จิรชัยสุทธิกลุ
๓. นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์
๔. นายวินัย ปิติยนต์
๕. นางลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์ ๖. นางอนุรักษ์ บุญศล
๗. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
๘. นางดวงแข อรรณนพพร
๙. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
๑๐. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๑๑. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
๑๒. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
๑๓. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
๑๔. นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๑๕. นางอนุสรา ยังตรง
๑๖. นายสุรพล เกียรติไชยากร
๑๗. นายนิยม ช่างพินิจ
๑๘. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๙. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
๒๐. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์

-๕๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ๒๒.
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๒๔.
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
๒๖.
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
๒๘.
๓๐.
นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
นายนิรุติ จิตชัย
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา
นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นายภราดร ปริศนานันทกุล

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๑ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลห้วยโป่ง และตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

