(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๓ นาฬิกา
เมื่อ ครบองค์ป ระชุม แล้ว นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจะดํา เนิน การถ่า ยทอดสดการแข่ง ขัน กีฬ าโอลิม ปิก ลอนดอนเกมส์
ในวัน พฤหัส บดีที่ ๙ สิง หาคม ๒๕๕๕ ช่ว งเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิก า
จึงของดการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากระทู้ถามสด
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิย ม ช่างพินิจ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษ ณุโ ลก พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง แนวทางและขั้น ตอนในการรับ จํานําข้า ว
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ
ถาม รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร ซึ่ง รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ
อุทกภัย ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์
เที ยนทอง) และรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพลั งงาน ได้รั บมอบหมายให้เ ป็น ผู้ตอบ
โดยในระหว่ า งการพิ จ ารณากระทู้ ถ ามนี้ ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ห นึ่ ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายนคร มาฉิ ม สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ว ผู้ ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศาลฎีก าได้มีคําสั่ง ให้รับ คํา ร้อ งของคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ไว้
พิจารณาวินิจฉัย กรณีขอให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
จํานวน ๒ ฉบับ คือ
(๑) จัง หวัด ชลบุร ี เขตเลือ กตั ้ง ที ่ ๒ แทน นายอุก ฤษณ์
ตั๊นสวัสดิ์ ซึ่งศาลได้มีคําสั่งให้รับคําร้อง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(๒) จัง หวัด ลพบุรี เขตเลือ กตั้ง ที่ ๒ แทน นางสาวมัล ลิก า
จิระพันธุ์วาณิช ซึ่งศาลได้มีคําสั่งให้รับคําร้อง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

-๓เมื่อ ศาลฎีก าได้รับ คํา ร้อ งแล้ว จึง ทํา ให้บุค คลดัง กล่า วปฏิบัติห น้า ที่
ต่อไปไม่ได้ และมิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้าในจํานวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จํานวน ๔๙๓ คน
ที่ประชุมรับทราบ
๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้ นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร และนายอุทิศ บัวศรี
ผู้แ ทนจากสํ า นัก งานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ตอบชี้แจง
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๙ นาฬิกา
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