(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เชิญพระบรมราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบ รวม ๒ ฉบับ คือ
๑. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี คือ
๑) ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
รองนายกรัฐมนตรี
(๒) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๔) นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(๕) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๖) นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
(๗) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
(๘) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

-๒(๙) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

(๑๕) นายชลน่าน ศรีแก้ว
(๑๖) นายฐานิสร์ เทียนทอง
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
(๑) นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(๖) พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
(๗) นางเบญจา หลุยเจริญ
(๘) นางปวีณา หงสกุล
(๙) นายวราเทพ รัตนากร

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
อีกตําแหน่งหนึ่ง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กลาโหม
เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
การคลัง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์อีกตําแหน่งหนึ่ง

-๓(๑๐) นายพ้อง ชีวานันท์
(๑๑) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายยรรยง พวงราช
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชัยเกษม นิติสิริ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
เป็ น รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสรวงศ์ เทียนทอง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
๑. การส่ ง มอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาหน้ า จอสั ม ผั ส (IPAD)
พร้อมบริการเครือข่าย 3G ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ นายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบั ญชี รายชื่ อ พรรคประชาธิ ปั ตย์ ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสภา
ผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และประกาศสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมื อ งเลื่ อ นขึ้ น มาเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง คื อ
นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
ลําดับที่ ๕๐ พรรคประชาธิปัตย์ แทน นายนิพนธ์ บุญญามณี

-๔๓. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการ
เลือ กตั้ง คือ นายแทนคุณ จิต ต์อิส ระ ผู้ส มัค รเป็น สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และประธานสภาผู้ แทนราษฎรได้ ก ล่ า วนํ า สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๓
ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๕๐๐ คน
๔. การช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถึงแก่อนิจกรรม
โดยได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) จํานวน ๒ ครั้ง
คือ
ครั้งที่ ๓๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
และรายงานการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๔ ปี ที่ ๒
(สมัยสามัญทั่วไป) จํานวน ๕ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ และวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๗ ครั้งดังกล่าว

-๕จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการการควบคุมสถานการณ์น้ํามันรั่ว
ในทะเลจังหวัดระยอง ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การชุมนุมของประชาชนภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญ โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรื่อง งบประมาณเพื่อสงเคราะห์ค่าทําศพตาม
ประเพณี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ
ต่ อจากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ป ระชุ มได้ เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําต่าง ๆ
ในจังหวัดศรีสะเกษ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อง การดูแลแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เป็นผู้ตอบ

-๖๓๓. กระทู้ถาม ของ นายวัชระะ เพชรทออง สมาชิกกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบบัญชีรายชืชื่อ พรรคปประชาธิปัตยย์ เรื่อง ความไม่
ค
เป็นธรรมในกา
น
ารให้ความชช่วยเหลือ
เยียววยาประชาชนของรัฐบาล
บ ถาม นายกรัฐมนตรี
ม
ซึ่ง รัฐมนตรีชช่่ วยว่าการกกระทรวง
มหาดไทย (นาายประชา ประสพดี) ได้รับมอบบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ตต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหหน้าที่ประธธานของทีประชุ
่ป มได้ปปรึกษาที่ประชุ
ร มเพื่อ
ขอใหห้นําระเบียบวาระที
ย
่ ๗ เรื่อง อื่น ๆ ขึ้นมาพิ
น จารณ
ณาก่อน ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบ
คือ การแต่งตั้งคณะกรรรมการกองงทุนเพื่อผู้เคยเป็
เ
นสมมาชิกรัฐสภภา ตามมาาตรา ๘
ของพพระราชบััญญัติกองททุนเพื่อผู้เคคยเป็นสมาาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕๖
กสภาผู้แทนราษฎร
ที่ประชุมได้้มีมติแต่งตั้ งกรรมการรฯ ในส่วนของสมาชิ
น
ท
จํานววน ๕ คนน ตามสัดส่วนพรรคกาารเมือง แลละในส่วนขของผู้เคยเป็ปนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎฎร จํานวนน ๓ คน ตามลําดับ คือ
๑ นายนพพคุณ รัฐไผผท
๑.
๒. นายศักดา คงเพชร
๓ นายอุดมเดช รัต นเสถียร
๓.
๔. นายปรีชา มุสิกุล
๕ นายอภิภิชาต การิริกาญจน์
๕.
๖. นายวันมูหะะมัดนอร์ มะทา
ม
๗ นายอดิศร เพียง เกษ
๗.
๘. นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
เลิกประชุ
ก มเวลา ๑๓.๕๓๓ นาฬิกา

(นายสุ
( วิจักขณ์
ข นาควัวัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนนราษฎร
สํานักกรายงานการปประชุมและชววเลข
กลุ่มงงานรายงานกาารประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาาร ๐ ๒๒๔๔๔ ๒๓๗๒
wwww.parliamentt.go.th

