(สาเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ)
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่ห นึ่ง ปฏิบัติห น้า ที่แ ทนประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ขึ้น บัล ลัง ก์ แ ละ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการ
ให้ที่ประชุมรับทราบรวม ๒ ฉบับ คือ
๑. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ ประกาศแต่ ง ตั้ ง นายอนั น ต์
อริยะชัยพาณิชย์ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อจากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุ ม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศาลฎีก าได้ม ีค าสั ่ง ให้ม ีก ารเลือ กตั ้ง สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ ใหม่และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายการุณ
โหสกุล มีกาหนดเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่มีคาสั่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖ จึ ง ท าให้ ส มาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวสิ้นสุดลง

-๒๒. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
๓. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง คือ นายถิรชัย วุฒิธรรม
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลาดับที่ ๗๔ พรรคเพื่อไทย
แทน นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้กล่าวนา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวปฏิญ าณตนต่อ ที่ประชุมก่อ นเข้ารับหน้าที่ ตาม
มาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ฯ ดัง นั้น ปัจ จุบันจึง มีส มาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
จานวน ๔๙๙ คน
๔. การถ่ายทอดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ๑๑ วรรคสอง ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยของดถ่ายทอดการประชุมในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา
เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสานัก
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

-๓นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ น าเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจานวน
ไม่เกิน ๒,๕๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น เป็นจานวน ๒,๕๑๑,๕๗๖,๓๒๑,๗๐๐ บาท และเพื่อ ชดใช้
เงินคงคลัง เป็นจานวนเงิน ๑๓,๔๒๓,๖๗๘,๓๐๐ บาท
เหตุผล
๑. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สาหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
๒. เพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังที่กาหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว
เมื่อ นางสาวยิ่ง ลัก ษณ์ ชิน วัต ร นายกรัฐ มนตรี ได้แ ถลงหลัก การ
และเหตุผลพร้อมคาแถลงประกอบงบประมาณฯ จบแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรั ตน์ ณ ระนอง) รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ (นายสุร พงษ์ โตวิจักษณ์ชัย กุล ) รัฐมนตรีว่า การกระทรวงพลังงาน
(นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง
เตริยาภิรมย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ตอบชี้แจง โดยมีรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดาเนินการประชุม เมื่อการอภิปรายดาเนินมาจนได้
เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ หนึ่ง ได้สั่ง พักการประชุม
เวลา ๐๐.๐๓ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และนัดประชุมต่อ
ในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

-๔เมื่อถึงเวลา ๐๙.๔๔ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ดาเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดาเนินการประชุม นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ
รัตนากร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์
จรัสเสถียร) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
ตอบชี้แจง เมื่อการอภิปรายดาเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๕๑ นาฬิกา ของวันศุกร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ดาเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดาเนินการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร (นายพงศ์เ ทพ เทพกาญจนา) รองนายกรัฐ มนตรีแ ละ
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลัง (นายกิต ติรัต น์ ณ ระนอง) รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า (นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์) รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายวราเทพ รัต นากร) รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงมหาดไทย (นายประชา
ประสพดี) และรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุท ธพงศ์
จรัส เสถีย ร) ตอบชี้แจงจนได้ เ วลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุม ได้ล งมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๖๓ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
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นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทยั
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายพันธุศ์ ักดิ์ เกตุวัตถา
นายวรวิทย์ จาปีรัตน์
นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
นายนิยม ช่างพินิจ
นายชวลิต วิชยสุทธิ์
นางนันทนา สงฆ์ประชา
นายจุลพันธ์ อมรวิวฒ
ั น์
นายสงวน พงษ์มณี
นายอนันต์ ผลอานวย
นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
นายไพจิต ศรีวรขาน
นางบุญรื่น ศรีธเรศ
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
พันตารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
นายสรวุฒิ เนือ่ งจานงค์

๒.
๔.
๖.
๘.
๑๐.
๑๒.
๑๔.
๑๖.
๑๘.
๒๐.
๒๒.
๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.
๓๒.
๓๔.
๓๖.
๓๘.
๔๐.
๔๒.
๔๔.
๔๖.
๔๘.
๕๐.
๕๒.

นายวราเทพ รัตนากร
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายอานวย คลังผา
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
นายก่อเกียรติ สิรยิ ะเสถียร
นายธานี ยี่สาร
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
นายสุทธิชัย จรูญเนตร
นางอนุรักษ์ บุญศล
นายขจิตร ชัยนิคม
นายประยุทธ์ ศิรพิ านิชย์
นายวิทยา บุรณศิริ
นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายวัชระ เพชรทอง
นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
นายอรรถพร พลบุตร
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชยั กุล

-๖๕๓.
๕๕.
๕๗.
๕๙.
๖๑.
๖๓.

นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
๕๔.
นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
๕๖.
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
๕๘.
นายชาดา ไทยเศรษฐ์
๖๐.
นายประสาท ตันประเสริฐ
๖๒.
ร้อยตารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน

นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
นายชัย ชิดชอบ
นางสาวเรวดี รัศมิทัต
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจติ ร
นายสุชาติ ชมกลิ่น

ก่อนเลิกประชุม รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ให้เลขาธิการ
สภาผู้ แ ทนราษฎรเชิ ญ พระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎี ก าปิ ด ประชุ ม
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๙ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

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

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
**********************************

