(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหา
ค่าครองชีพสูง
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายยรรยง พวงราช) และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพลั ง งาน (นายพงษ์ ศั ก ดิ์
รักตพงศ์ไพศาล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ ถ าม ของ นายอภิ ช าต การิ ก าญจน์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การชุมนุมของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ํามัน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี
(พลตํ า รวจเอก ประชา พรหมนอก) และรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาราคายางพาราตกต่ําและกลุ่มผู้ชุมนุม
ประท้วงชาวสวนยางภาคใต้ ถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล
ลิ้มแหลมทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาล
ในการวางระบบคมนาคมเพื่อ รองรับ การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซีย นของประเทศไทย
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ
ทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การก่อ สร้า งฝายกั้น น้ํา แบบปิด – เปิด ได้
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ
ทั่ว ไป) วัน พฤหัส บดีที่ ๒๙ สิง หาคม ๒๕๕๖ โดย รัฐ มนตรีว่า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับปรุงการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต
๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุง เทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง ความไม่เ ท่า เทียมกัน ในการแก้ไขปัญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน
กระทู้ถามในลําดับที่ ๓ และ ๔ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามลําดับที่ ๔ รองประธานสภา
ผู้แทนราษรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๕. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ํา
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คือ
๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ปัญหายางพาราราคาตกต่ํา ซึ่ง นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญ
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงและสินค้าราคาแพง ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด พิษ ณุโ ลก พรรคประชาธิปัต ย์ เป็น ผู้เ สนอ
(ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้ สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญ
พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
แก้ ปัญหาราคาผลิ ตผลเกษตรกรรมตกต่ําและราคาสิ นค้ าอุปโภคบริโภคค่ าครองชี พ
สูงขึ้น ซึ่ง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ น
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเรื่ อ งราคาพื ช ผลการเกษตรตกต่ํ า และค่ า ครองชี พ มี ร าคาสู ง ซึ่ ง
นายจุริ น ทร์ ลัก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็น ผู้ เ สนอ (ระเบีย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นขึ้ น มา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)

-๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญทําการศึกษา
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสําปะหลัง ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๖)
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการผูกขาดสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตและปัญหาสินค้า
เกษตรตกต่ํา ซึ่ง นายนคร มาฉิม สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
พรรคประชาธิปัตย์ และ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ น
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗)
๘. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาราคา
ยางพาราและสินค้าการเกษตรด้านอื่น ๆ ซึ่ง นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จั งหวั ดสุ ริ นทร์ พรรคเพื่ อไทย เป็ นผู้ เสนอ (ระเบีย บวาระเรื่อ งที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๘)
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
ด้านการเกษตร ซึ่ง นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
หนองบัวลําภู พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๙)
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่ง นายนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๐)
๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสําปะหลัง ซึ่ง นายอนันต์ ผลอํานวย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกําแพงเพชร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๑)

-๕๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา
ราคาสิน ค้า เกษตรตกต่ํา ซึ่ง นายธานิน ทร์ ใจสมุทร สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จั งหวัดสตู ล พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา เป็ น ผู้ เ สนอ (ระเบีย บวาระเรื ่อ งที ่ที่ป ระชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๒)
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา
ราคาข้าวโพด อ้อย และมันสําปะหลังราคาตกต่ํา ซึ่ง นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ระเบีย บวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้มี
มติให้ปิดอภิปราย และลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาญัตติในลําดับที่
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, และ ๗ และลงมติให้ส่งญัตติในลําดับที่ ๕, ๘, ๙, ๑๐,
๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ก่อนเลิกประชุม ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
เพื่อขอให้นําเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓)
ขึ้นมาพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๒๔ นาฬิกา
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
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