(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎร นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
และนายวิสุท ธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส อง ขึ้น บัล ลัง ก์
ประธานสภาผู้ แทนราษฎรได้ กล่ าวเปิ ดประชุ ม จากนั้ นได้ ให้ เลขาธิ การสภาผู้ แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง
๑. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒. นายเจริญ จรรย์โกมล เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
๓. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ก ล่าวต่อ ที่ป ระชุมความว่า
“กระผมและท่ า นรองประธานสภาทั ้ ง สองรู ้ ส ึ ก เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งยิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานและรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร กระผมและท่านรองประธานสภาทั้งสอง ขอขอบคุณท่านสมาชิก
ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
สถาบันนิติบัญญัติเป็นสถาบันหนึ่งในสามอํานาจสูงสุด ถือเป็นสถาบันที่
ศักดิ์สิทธิ์ กระผมจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก ๓ ประการ คือ

-๒ประการแรก เพื่อให้การทําหน้าที่ของประธานและรองประธานสภา
ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม กระผมและรองประธานสภา
ทั้งสองจะยึดการใช้ข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การประชุมดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง คือเรื่องขององค์ประชุม ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญ กระผม
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในเรื่องดังกล่าว
ประการที่สาม กระผมขอความร่วมมือจากท่านนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันนิติบัญญัติโดยเฉพาะในเรื่องของกระทู้ถาม
และญัตติต่าง ๆ
กระผมและท่านรองประธานสภาทั้งสองจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน”
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนําสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ฏิ ญ าณตนต่ อ ที่ ป ระชุ ม ก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยถ้อยคําว่า
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอด
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากจะมีการถ่ายทอด
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
ตามปกติแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จนเสร็จสิ้นการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑
วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ

-๓จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระที ่ ๖ เรื ่อ งที่เ สนอใหม่ คือ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบบุค คลซึ่ง
สมควรได้รับ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอชื่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ อ อกเสี ย งลงคะแนนโดยเปิ ด เผยให้ ค วามเห็ น ชอบด้ ว ยคะแนน
เสียง ๒๙๖ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง งดออกเสียง ๑๙๗ เสียง
ซึ่งคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จํานวน ๕๐๐ คน)
จึงถือว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้
ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๓ นาฬิกา
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