(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
การถ่ายทอดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มี
การถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จนกว่าการพิจารณา
จะแล้ ว เสร็ จ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ข้ อ ๑๑ วรรคสอง ทั้ ง นี้ ส ถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง
ประเทศไทยของดถ่ า ยทอดการประชุ ม ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา เนื่องจากมีภารกิจถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ตํ า รวจ ณ วั ง ปารุ ส กวั น เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร และเวลา
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิ กา ทรงเป็ นประธานในพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ส ร้ า งโรงพยาบาล
๘๔ พรรษามหาราช ณ แขวงสามวาตะวันออก คลองสามวา ในวันศุกร์ที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
งานกาชาด ประจํ า ปี ๒๕๕๖ ณ บริ เ วณสวนอั ม พร และในระหว่ า งเวลา
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสํานัก
ที่ประชุมรับทราบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง เรื่ อ งการกํ า หนดเวลา
อภิปรายจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ ชั่วโมง คือ คณะรัฐมนตรีและพรรคฝ่ายรัฐบาล
๑๔ ชั่วโมง พรรคฝ่ายค้าน ๑๖ ชั่วโมง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคมขนส่ ง ของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะรั ฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)
เมื่อนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้แถลงหลักการและเหตุผล นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภา
ผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ตอบชี้แจง
จนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้สั่ง พัก การประชุม เวลา
๐๑.๑๗ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และนัดประชุมต่อในเวลา
๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๓ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม รองนายก
รัฐ มนตรี (นายปลอดประสพ สุรัส วดี) รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่า การ

-๓กระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายปรีชา เร่ง สมบูร ณ์สุข ) รัฐ มนตรีป ระจํา สํา นัก นายกรัฐ มนตรี (นายวราเทพ
รัต นากร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ตอบชี้แจง และ
เมื่อการอภิปรายดําเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
๒. นายวราเทพ รัตนากร
๓. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
๔. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๕. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
๖. นายจุฬา สุขมานพ
๗. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล ๘. นายประภัสร์ จงสงวน
๑๐. นายอิทธิเดช แก้วหลวง
๙. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
๑๑. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
๑๒. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๑๓. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๔. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
๑๕. นายไชยา พรหมา
๑๖. นายไพจิต ศรีวรขาน
๑๗. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ๑๘. นายนิทัศน์ ศรีนนท์
๑๙. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๒๐. นายพิชิต ชื่นบาน
๒๑. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ๒๒. นายคณวัฒน์ วศินสังวร
๒๓. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
๒๔. นายกรณ์ จาติกวณิช
๒๕. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ๒๖. นายวิฑูรย์ นามบุตร
๒๗. นายวิทยา แก้วภราดัย
๒๘. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
๒๙. นายเจือ ราชสีห์
๓๐. นายอนุชา บูรพชัยศรี
๓๑. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ๓๒. นายสมชัย จิตสุชน

-๔๓๓. นายชัย ชิดชอบ
๓๔. นายโสภณ ซารัมย์
๓๕. นายชาดา ไทยเศรษฐ์
๓๖. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน
เลิกประชุมเวลา ๒๑.๕๔ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่ างพระราชบั ญญั ติ ให้ อํ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อการพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
**********************************

