(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายประสาท ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จัง หวัด นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒ นา เรื่อ ง การก่อ สร้า งเขื่อ นแม่ว งก์
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้ง ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุ ง เทพมหานคร พรรคเพื่ อ ไทย เรื่ อ ง กรณี ก ารต่ อ สั ญ ญารถไฟฟ้ า BTS
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง การดํา เนิน นโยบายการปรองดอง
สมานฉัน ท์ข องคนในประเทศ ถาม นายกรัฐ มนตรี ซึ ่ง รองนายกรัฐ มนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุ มได้ เ สนอให้ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน
ซึ ่ง เลื ่อ นมาจากการประชุม สภาผู ้แ ทนราษฎร ชุด ที ่ ๒๔ ปีที ่ ๑ ครั ้ง ที ่ ๓๐
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอก ตําบลยาง
อําเภอศีขรภูมิ และอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้ว ตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุ ริน ทร์ ซึ่งเลื่ อนมาจากการประชุ มสภาผู้แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญนิติบัญ ญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม
ดังนั้นกระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ (๑)
๔. กระทู้ถาม ของ นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓๕. กระทู้ถ าม ของ นายสมคิด เชื้อ คง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การยุบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ป ระชุมปกติแล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาระเบีย บวาระเรื่อ งด่ว น คือ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
๒. นายวราวุธ ขันติยานันท์
๓. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย ๔. นางนันทนา ธรรมสโรช
๕. นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
๖. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๗. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
๘. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
๙. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
๑๐. นายพายัพ ปั้นเกตุ
๑๑. นายสมคิด บาลไธสง
๑๒. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๑๓. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
๑๔. นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
๑๕. นายกิตติ สมทรัพย์
๑๖. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
๑๗. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
๑๘. นายพ้อง ชีวานันท์
๑๙. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๒๐. นายประกอบ จิรกิติ
๒๑. นายวัชระ เพชรทอง
๒๒. นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
๒๓. นายเชน เทือกสุบรรณ
๒๔. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร

-๔๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายภูมิสิทธิ์ มาประจง
๒๖. นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์
นายกษิต ภิรมย์
๒๘. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ๓๐. นายชาดา ไทยเศรษฐ์
นายวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๕)
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ตอบชี้แจงจนได้
เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายประสงค์ พูนธเนศ
๒. นายเสรี นนทสูติ
๓. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
๔. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
๕. นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
๖. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
๗. นายไชยา พรหมา
๘. นางสาวละออง ติยะไพรัช
๙. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
๑๐. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
๑๑. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๑๒. นายนพคุณ รัฐผไท
๑๓. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๑๔. นายนิรมิต สุจารี
๑๕. นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
๑๖. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๗. นายวันชัย ภาววิมล
๑๘. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๑๙. นายสงวน พงษ์มณี
๒๐. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
๒๑. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๒๒. นายอนุชา บูรพชัยศรี

-๕๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
นายกรณ์ จาติกวณิช
นายมานิต นพอมรบดี
นายสุชาติ ชมกลิ่น
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐

๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.

นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

วัน

ก่อ นเลิก ประชุม รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง ได้แ จ้ง ให้
ที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
คือ นายกิตติศักดิ์ ส่องแสง ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๕
จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรดัง กล่า ว ปฏิญ าณตนต่อ ที ่ป ระชุม ก่อ นเข้า รับ หน้า ที่
ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จํานวน ๔๙๙ คน
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา

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

-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
**********************************

