(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การเปิดด่านพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
คือ สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่ง สหภาพเมีย นมาร์
มาเลเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยยึดหลักความมั่นคงและความมั่งคั่งของชาติ
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ติดใจที่จะถาม
ดังนั้น กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ (๑)
๒. กระทู้ถาม ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันกับนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายประนอม โพธิ์คํา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ปัญหาการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เขาภูหลวง (เขาแผงม้า) อุทยานแห่งชาติทับลาน และที่ดิน ส.ป.ก. อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุมได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถาม นายกรัฐมนตรี
๒. กระทู้ถาม ของ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับปรุงเขื่อนเพื่อป้องกันคลื่น
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาเส้นทางชํารุดทรุดโทรม
ถนนสายบ้านเขว้า - หนองบัวบาน อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
กระทู้ถามในลําดับที่ ๑ - ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นทหาร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่ อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

-๓๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นกรรมาธิการ แทน
นายศุภชัย ศรีหล้า
๒. ตั้ง กรรมาธิก ารสามัญ ในคณะกรรมาธิก ารการพัฒ นาการเมือ ง
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ป ระชุม ได้มีมติเ ลือ ก นายศุภ ชัย ศรีห ล้า เป็น กรรมาธิก าร แทน
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
ต่ อมา ได้ มีสมาชิก ฯ เสนอญั ตติ ข อเปลี่ ย นระเบี ย บวาระการประชุ ม
โดยขอให้นําญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิรัช ร่ม เย็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระที่ ๖) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิรัช ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดระนอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็น ผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖)
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายบัญญัติ เจตนจันทร์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

-๔เมื่ อผู้ เสนอได้ แถลงเหตุผ ล ตามลํ าดับ มีสมาชิ ก ฯ อภิ ปราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๗ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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