(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็ น การเฉพาะคราวในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ จากนั้ น
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายรณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี พรรคพลังชล เรื่อง การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวง
หมายเลข ๓๑๕ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ผลการตรวจสอบการระบายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และปัญหาโครงการรับจํานําข้าว ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒๓. กระทู้ ถ าม ของ นายชิ น วรณ์ บุ ณ ยเกี ย รติ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พรรคประชาธิ ปั ตย์ เรื่ อ ง การทุ จ ริ ต การสอบ
คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย ถาม นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดย
ในระหว่ า งการพิ จ ารณากระทู้ ถ ามนี้ ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ห นึ่ ง ได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. กระทู้ถาม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความตั้งใจของรัฐบาล
ในการเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสมศักย์
ภูรีศรีศักดิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด นครพนม พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง แนวทางการจัด ตั้ง สถานศึก ษาประเภท
อาชีวศึกษาในอําเภอที่ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด สกลนคร พรรคเพื่ อ ไทย เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทางหลวงชนบท
หมายเลข สน ๒๐๑๑ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓๓. กระทู้ ถ าม ของ นายเจื อ ราชสี ห์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
ห้าแยกน้ํากระจาย อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุ ว รรณทั ต ) ได้ รั บ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ ถ าม ของ นายนิ ร มิ ต สุ จ ารี สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านกุดกว้าง –
วั ง ยาว ตํ า บลวั ง สามั ค คี อํ า เภอโพนทอง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ถาม รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ต่อที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ให้รองเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึ่ง
(๒) นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

-๔จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๔๙ พรรคประชาธิปัตย์
แทน นางผุสดี ตามไท
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรั ฐธรรมนู ญฯ ดั งนั้ น ปั จจุ บั นจึ ง มี สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๘ คน
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง
(๑) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) ลงมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ
มหาวิท ยาลัย กรุง เทพมหานคร เป็น มหาวิท ยาลัย นวมิน ทราธิร าช พ.ศ. .... ซึ่ง
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(๒) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๒๑ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วั น อั งคารที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๖ ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่ อ พิ จ ารณาคดี อ าญาสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร นายครรชิ ต ทั บ สุ ว รรณ
ในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ
ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ

-๕ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
จํานวน ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๓๓ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๔ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๕ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๖ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๓๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว
ต่อ มา ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้เ สนอให้ที ่ป ระชุม
พิจ ารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่อ งที่ที่ประชุม เห็นชอบให้เ ลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
๒. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ลีปรีชานนท์ ๔. นายขจร จิตสุขุมมงคล
๕. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๖. นายนริศร ทองธิราช
๗. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
๘. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๙. นายอดิศร เพียงเกษ
๑๐. นางนันทนา ทิมสุวรรณ
๑๑. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
๑๒. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
๑๓. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
๑๔. นายดิสทัต คําประกอบ
๑๕. นายสุรสาล ผาสุข
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก

-๖๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
๑๘.
นายสหรัฐ กุลศรี
๒๐.
นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๒.
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
๒๔.
นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
๒๖.
นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
๒๘.
นายยืนหยัด ใจสมุทร
๓๐.
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายอภิชาต การิกาญจน์
นายเจริญ คันธวงศ์
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

จากนั้น ผู้ป ฏิบั ติหน้ าที่ประธานของที่ประชุ มได้ ปรึกษาที่ประชุมเพื่อ
ขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการ
ฟอกเงินและยาเสพติด แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๖)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามั ญ พิ จารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติป ระกั น สั ง คม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ เป็นกรรมาธิการ
แทน นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบ
วาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เป็นกรรมาธิการ
แทน นางผุสดี ตามไท

-๗ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
เพื่อขอให้นํ าร่ างพระราชบั ญญั ตินิ รโทษกรรมแก่ผู้ ซึ่งกระทํ าความผิดเนื่ องจากการ
ชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ซึ่ง นายวรชัย
เหมะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๓) ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบ โดยมี ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ส องได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ก่อนเลิกประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ให้รองเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเชิญ พระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีก าปิด ประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๑ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๘สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
**********************************

