(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๔ คือ
๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ดินและป่าไม้ ซึ่ง นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑)
๒. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์
ซึ่ง นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)

-๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการจัดสรรที่ดินทํากินแก่ราษฎร
ซึ่ง นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓)
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาที่ดินทํากิน ที่อยู่อาศัยของราษฎร ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่วัดร้าง ที่สาธารณะ
ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาปัญหาการถือครองที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแก่ประชาชน ซึ่ง
นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)
๖. ญั ตติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และ
แก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พลตํารวจโท วิโรจน์
เปาอินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระที่ ๕.๖)
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกเลิกเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งราษฎรเข้าทํากินเกินกว่า ๑๐ ปี เพื่อเร่งรัด
ออกโฉนดที่ดิน ซึ่ง นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําพูน
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗)
๘. ญัตติ เรื่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ
แก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
และป่าไม้ ซึ่ง นายนิย ม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร จังหวัด สกลนคร
พรรคเพื่อไทย และนายหนูแดง วรรณกางซ้าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘)

-๓๙. ญั ตติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ
พิจารณาศึกษาเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาการตัดไม้และบุกรุกป่าวังน้ําเขียว ซึ่ง
นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๙)
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้ สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญ
พิจารณาแก้ไขปั ญหาพื้นที่ ที่ดินทับ ซ้อนระหว่างหน่ วยงานภาครัฐด้ วยกันเอง และ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ซึ่ง นายฮอชาลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐)
ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๘ คน เพื่อพิจารณาในญัตติ
ลําดับที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙ และ ๑๐ คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายบุญเชิด คิดเห็น
๒. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
๓. นายวัฒนา เชาวสกู
๔. พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย
๕. นายชวลิต ชูขจร
๖. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
๗. พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ
๘. นายวิทยา ทรงคํา
๙. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
๑๐. นายรส มะลิผล
๑๑. นายนิยม วรปัญญา
๑๒. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
๑๓. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ๑๔. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
๑๕. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ๑๖. นายนิยม เวชกามา
๑๗. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ๑๘. นายสมคิด บาลไธสง
๑๙. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ๒๐. นายพีระเพชร ศิริกุล
๒๑. นายขจิตร ชัยนิคม
๒๒. นายนิรมิต สุจารี
๒๓. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๒๔. นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๕. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
๒๖. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
๒๗. นายนคร มาฉิม
๒๘. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

-๔๒๙.
๓๑.
๓๓.
๓๕.
๓๗.

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
๓๐. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ๓๒. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๓๔. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นายประนอม โพธิ์คํา
๓๖. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๓๘. นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน
จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติให้ส่งญัตติลําดับที่ ๗ ให้คณะรัฐมนตรีรับไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๖ (๑) เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามลําดับ คือ
๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่ง
นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๒. ญัตติด่วน เรื่อง เหตุการณ์ระเบิดในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก
และสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอด้วยวาจา
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตรวจสอบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสถาพร
มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอด้วยวาจา
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

-๕ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้รับญัตติทั้ง ๓ เรื่อง
ดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๖ (๑) และลงมติให้
พิจารณาญัตติดังกล่าว ทีละเรื่อง ตามลําดับ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติ ด่ว น เรื่อ ง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรพิ จารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด และส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่ง นายไพจิต
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
เมื่อผู้เสนอได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ สั่ ง เลื่ อ นการพิ จ ารณาญั ต ติ ดั ง กล่ า วไปในการประชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๑๒ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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