(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ซึ่ง นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๔
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ ห้ ส่ ง ญั ต ติ ดั ง กล่ า วให้ ค ณะรั ฐ มนตรี รั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ คือ
๑. เลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (ในระเบียบวาระที่ ๗)
๒. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ
นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

-๒ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ตามที่ที่ประชุมลงมติ ตามลําดับ คือ
๑. เลือ กตั้ง คณะกรรมาธิก ารสามัญ (ในระเบีย บวาระที่ ๗) โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ที่ประชุมได้ลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการทั้งหมด ๓๕ คณะ คือ
(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๑. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๒. นายขจิตร ชัยนิคม
๓. นายวันชัย บุษบา
๔. นายนิรมิต สุจารี
๕. นายสัญชัย วงษ์สุนทร
๖. นายประชา ประสพดี
๗. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์
๘. พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
๙. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
๑๐. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๑๑. นายอรรถพร พลบุตร
๑๒. นายเทพไท เสนพงศ์
๑๓. นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
๑๔. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
๑๕. นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
นายนิยม วรปัญญา
๒. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
นายไพจิต ศรีวรขาน
๔. นายศักดา คงเพชร
นายดิสทัต คําประกอบ
๖. นายพ้อง ชีวานันท์
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
๘. นายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร
นายปรีชา มุสิกุล
๑๐. นายอภิชาต การิกาญจน์
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
๑๒. นายจุรินทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์
นายอิสสระ สมชัย
๑๔. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

-๓(๓) คณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน และกองทุน
๑. นายสมพล เกยุราพันธุ์
๒. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
๓. นายพัฒนา สัพโส
๔. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
๕. นายสถาพร มณีรัตน์
๖. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๗. นายมานพ จรัสดํารงนิตย์
๘. นายประชา ประสพดี
๙. นายเชน เทือกสุบรรณ
๑๐. นายจุติ ไกรฤกษ์
๑๑. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๑๒. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์
๑๓. นายอัศวิน วิภูศิริ
๑๔. นายสนอง เทพอักษรณรงค์
๑๕. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๔) คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๒. นายสมคิด บาลไธสง
นายชูกัน กุลวงษา
๔. นายธีระ ไตรสรณกุล
นายศรีเรศ โกฏคําลือ
๖. นายอิทธิเดช แก้วหลวง
นายประวัฒน์ อุตโมท
๘. นายนพพล เหลืองทองนารา
นายสรวงศ์ เทียนทอง
๑๐. นายสามารถ มะลูลีม
นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
๑๒. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายณรงค์ ดูดิง
๑๔. นายกษิต ภิรมย์
นายรุ่งโรจน์ ทองศรี

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๕) คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
นายยุรนันท์ ภมรมนตรี
๒. นางเอมอร สินธุไพร
นางสาวอรุณี ชํานาญยา
๔. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
๖. นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
๘. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
๑๐. นางโสภา กาญจนะ
นางผุสดี ตามไท
๑๒. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
๑๔. นางสาวพัชรี โพธสุธน
ร้อยตํารวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

-๔๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๖) คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
นายอัสนี เชิดชัย
๒. นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
๔. นายเสรี สาระนันท์
นายเกษม อุประ
๖. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
นางสิรินทร รามสูต
๘. นายฉลาด ขามช่วง
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
๑๐. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
๑๒. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๑๔. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๗) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
๒. นางชมภู จันทาทอง
นายหนูแดง วรรณกางซ้าย
๔. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๖. นายองอาจ วงษ์ประยูร
นายรัฐกร เจนกิจณรงค์
๘. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว
นายยุพราช บัวอินทร์
๑๐. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น
นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ
๑๒. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายโสภณ ซารัมย์
๑๔. นายชาดา ไทยเศรษฐ์
นายประสาท ตันประเสริฐ

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม
นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
๒.
นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์
๔.
นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
๖.
นายวิรัช รัตนเศรษฐ
๘.
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
๑๐.
พันเอก วินยั สมพงษ์
๑๒.
นายมนู พุกประเสริฐ
๑๔.
นายวัชรพล โตมรศักดิ์

นายกิตติ สมทรัพย์
นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
นายเจือ ราชสีห์
นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
นายนพดล มาตรศรี

-๕๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๙) คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
นายเหวง โตจิราการ
๒. นายพิชิต ชื่นบาน
นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์
๔. นายการุณ โหสกุล
นายสามารถ แก้วมีชัย
๖. นายวิทยา ทรงคํา
นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
๘. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๐. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
นายเจะอามิง โตะตาหยง
๑๒. นายอาคม เอ่งฉ้วน
นายถาวร เสนเนียม
๑๔. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
นายยุทธพล อังกินันทน์

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๐) คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๒. นายสุชาย ศรีสุรพล
นายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร
๔. นายวิชัย สามิตร
นายสมโภช สายเทพ
๖. นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์
นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
๘. นายพ้อง ชีวานันท์
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง
๑๐. นางอรอนงค์ คล้ายนก
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๒. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
๑๔. นายตุ่น จินตะเวช
นางพัชรินทร์ มั่นปาน

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๑) คณะกรรมาธิการการเงิน
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายไชยา พรหมา
หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล
นายกรณ์ จาติกวณิช
นายมานิต นพอมรบดี
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
๒. นายนวัธ เตาะเจริญสุข
๔. นายคณวัฒน์ วศินสังวร
๖. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๘. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
๑๐. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
๑๒. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๑๔. นายธานินทร์ ใจสมุทร

-๖๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๒) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ กุลดิลก ๒. นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๔. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
๖. ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี
นายสุรพล เกียรติไชยากร
๘. นายสุนัย จุลพงศธร
นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์
๑๐. นายเจริญ คันธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
๑๔. นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๓) คณะกรรมาธิการการตํารวจ
นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
๒.
นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
๔.
นายกนก ลิ้มตระกูล
๖.
นายฉลอง เรี่ยวแรง
๘.
นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
๑๐.
นายสาธิต ปิตุเตชะ
๑๒.
นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา
๑๔.
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๔) คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
นายพายัพ ปั้นเกตุ
๒. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
นายนิยม เวชกามา
๔. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ
๖. นายสหรัฐ กุลศรี
นายสุชาติ ภิญโญ
๘. นายธนิตพล ไชยนันทน์
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
๑๐. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๑๒. นายนิพนธ์ บุญญามณี
นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
๑๔. นายตุ่น จินตะเวช
นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน

จ่าสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
นายนริศร ทองธิราช
นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
นายสากล ม่วงศิริ
นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร

-๗๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๕) คณะกรรมาธิการการทหาร
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๒.
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
๔.
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๖.
พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง
๘.
นายสมโภช สายเทพ
๑๐.
นายโกวิทย์ ธารณา
๑๒.
นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
๑๔.
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๖) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
๒. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
นางสิรินทร รามสูต
๔. นายอรรถพล วงษ์ประยูร
นายธเนศ เครือรัตน์
๖. นางอัญชลี เทพบุตร
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๘. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นายครรชิต ทับสุวรรณ
๑๐. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
นางพรทิวา นาคาศัย
๑๒. นายภราดร ปริศนานันทกุล
นายวัชรพล โตมรศักดิ์
๑๔. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
นายอภิรัต ศิรินาวิน

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๗) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
๒. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๔. นางอนุรักษ์ บุญศล
นายวาสิต พยัคฆบุตร
๖. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
๘. นายสหรัฐ กุลศรี
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
๑๐. นายนริศ ขํานุรักษ์
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๑๒. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นายวิชัย ล้ําสุทธิ
๑๔. นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
นายประนอม โพธิ์คํา

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
นายอํานวย คลังผา
นายธรรมวิชญ์ โพธิพพิ ิธ
นายอลงกรณ์ พลบุตร
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

-๘๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๘) คณะกรรมาธิการการปกครอง
นายจตุพร พรหมพันธุ์
๒. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
นายบุญแก้ว สมวงศ์
๔. นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
นายไผ่ ลิกค์
๖. นายรส มะลิผล
นายวิเชียร ขาวขํา
๘. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์
นายรํารี มามะ
๑๐. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
นายนราพัฒน์ แก้วทอง
๑๒. นายอันวาร์ สาและ
นายชัย ชิดชอบ
๑๔. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๑๙) คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒. นายชูศักดิ์ แอกทอง
นางเทียบจุฑา ขาวขํา
๔. นายปวีณ แซ่จึง
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
๖. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
๘. นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
นายถวิล ไพรสณฑ์
๑๐. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายธานี เทือกสุบรรณ
๑๒. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
นายศุภชัย ศรีหล้า
๑๔. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๐) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
นายดนุพร ปุณณกันต์
๒. พันตํารวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
๔. นายศราวุธ เพชรพนมพร
นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
๖. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
๘. พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี
นายประชา โพธิพิพิธ
๑๐. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
นายประพร เอกอุรุ
๑๒. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
นางสาวเรวดี รัศมิทัต
๑๔. นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
นายโปรดปราน โต๊ะราหนี

-๙(๒๑) คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย
๑. นายนิยม วรปัญญา
๒. นายกานต์ กัลป์ตินันท์
๓. นายนพคุณ รัฐผไท
๔. นายจตุพร เจริญเชื้อ
๕. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
๖. นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
๗. นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
๘. นายสรวงศ์ เทียนทอง
๙. นายสงวน พงษ์มณี
๑๐. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
๑๑. นายสมบัติ ยะสินธุ์
๑๒. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
๑๓. นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
๑๔. นางนันทนา สงฆ์ประชา
๑๕. นายอนุมัติ ซูสารอ
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๒) คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
๒. นายไตรรงค์ ติธรรม
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
๔. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
๖. นายอนุชา สะสมทรัพย์
พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
๘. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
๑๐. นายเรวัต อารีรอบ
นายนคร มาฉิม
๑๒. นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
นายศุภชัย ใจสมุทร
๑๔. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
นายประสาท ตันประเสริฐ

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๓) คณะกรรมาธิการการพลังงาน
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
๒. นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
๔. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
นายไพโรจน์ ตันบรรจง
๖. นางอนุสรา ยังตรง
นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
๘. นายมนตรี ปาน้อยนนท์
นางอานิก อัมระนันทน์
๑๐. นายบุญเลิศ ไพรินทร์
นายสาคร เกี่ยวข้อง
๑๒. นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
๑๔. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์

- ๑๐ (๒๔) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
๑. นางระพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
๒. นายธนิก มาสีพิทักษ์
๓. นางมนพร เจริญศรี
๔. นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๕. นายสุพล ฟองงาม
๖. นายอนันต์ ผลอํานวย
๗. นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
๘. นายปัญญา จินตะเวช
๑๐. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
๙. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
๑๑. นายวัชระ เพชรทอง
๑๒. นายสินิตย์ เลิศไกร
๑๓. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๑๔. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
๑๕. นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ
๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๕) คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
นายก่อแก้ว พิกุลทอง
๒. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
๔. นางสาวละออง ติยะไพรัช
นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์
๖. นางสาวภูวนิดา คุนผลิน
นายคมเดช ไชยศิวามงคล
๘. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๐. นายชนินทร์ รุ่งแสง
นายอนุชา บูรพชัยศรี
๑๒. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ๑๔. นายสรรเสริญ สมะลาภา
นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๖) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
๒. นางดวงแข อรรณนพพร
นายมานะ โลหะวณิชย์
๔. นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
นายนิยม ช่างพินิจ
๖. นายองอาจ วชิรพงศ์
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๘. นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
นายสราวุธ อ่อนละมัย
๑๐. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
๑๒. นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์
นายเกียรติ สิทธีอมร
๑๔. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
นางสาวพัชรี โพธสุธน

- ๑๑ ๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๗) คณะกรรมาธิการการแรงงาน
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒. นางระพิพรรณ พงษ์เรืองรอง
นายทองดี มนิสสาร
๔. นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
๖. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
นายสถาพร มณีรัตน์
๘. นายบุญชู นิลถนอม
นายนิทัศน์ ศรีนนท์
๑๐. นายนิติรัฐ สุนทรวร
นายเรวัต อารีรอบ
๑๒. นายวิรัช ร่มเย็น
นายเทพไท เสนพงศ์
๑๔. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๘) คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอิทธิเดช แก้วหลวง
๒. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
๔. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
นายนพพล เหลืองทองนารา
๖. นายรัฐกร เจนกิจณรงค์
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
๘. นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
นางปานหทัย เสรีรักษ์
๑๐. นายสุรสาล ผาสุข
นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
๑๒. นายวีระชัย วีระเมธีกลุ
นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร
๑๔. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๒๙) คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
๒. นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
นายคมเดช ไชยศิวามงคล
๔. นายอนันต์ ผลอํานวย
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
๖. นายบุญแก้ว สมวงศ์
นางสมหญิง บัวบุตร
๘. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
๑๐. นายธวัชชัย อนามพงษ์
นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
๑๒. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
๑๔. นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
นางนันทนา สงฆ์ประชา

- ๑๒ ๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๐) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๒. นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
๔. นายปัญญา จินตะเวช
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
๖. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๘. นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์
นายประกอบ จิรกิติ
๑๐. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
นายธีระ สลักเพชร
๑๒. นายปัญญวัฒน์ บุญมี
นางนาที รัชกิจประการ
๑๔. พันโท สินธพ แก้วพิจติ ร
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา
นายเวียง วรเชษฐ์
๒.
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔.
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๖.
นายพงศกร อรรณนพพร
๘.
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๑๐.
นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๒.
นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
๑๔.
นายรณเทพ อนุวัฒน์

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๒) คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
๒. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
๔. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
๖. นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
นายจักรัตน์ พั้วช่วย
๘. นายสุทิน นพขํา
นางนันทนา ทิมสุวรรณ
๑๐. นายเอี่ยม ทองใจสด
นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ๑๒. นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
นางนันทพร วีรกุลสุนทร
๑๔. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ

นายบุญฐิน ประทุมลี
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
นายสุรสาล ผาสุข
นายประกอบ รัตนพันธ์
นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
นายกัมพล สุภาแพ่ง
นายสรชัด สุจิตต์

- ๑๓ ๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๒. นายสมคิด บาลไธสง
นายสมคิด เชื้อคง
๔. นางสมหญิง บัวบุตร
นางสาวละออง ติยะไพรัช
๖. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
นายชลน่าน ศรีแก้ว
๘. นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
๑๐. พันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
นายวิทยา แก้วภราดัย
๑๒. นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
๑๔. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๔) คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
นางรังสิมา เจริญศิริ
๒. นายพีระเพชร ศิริกุล
นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
๔. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
๖. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
นายสุรชาติ เทียนทอง
๘. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
นายศิริโชค โสภา
๑๐. นายสุชีน เอ่งฉ้วน
นายชื่นชอบ คงอุดม
๑๒. นายธนา ชีรวินิจ
นายชุมพล จุลใส
๑๔. นายอํานาจ วิลาวัลย์
นายสุชาติ ชมกลิ่น

๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.

(๓๕) คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
๒. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
นายโกศล ปัทมะ
๔. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
๖. นายวรชัย เหมะ
พลตํารวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ
๘. นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
๑๐. นายธารา ปิตุเตชะ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
๑๒. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๑๔. นายประสาท ตันประเสริฐ
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

- ๑๔ ๒. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ
นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)
ภายหลังสมาชิกฯ อภิปราย ที่ประชุมได้ลงมติไม่อนุญาตให้ศาลพิจารณา
คดีอ าญาในระหว่า งสมัย ประชุม โดยมีร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจ ารณาระเบีย บวาระเรื่อ งด่ว น คือ ญัต ติด่ว น เรื่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎร
พิจ ารณากรณีเ หตุร ะเบิด ในพื้น ที่เ ขตเทศบาลเมือ งสุไ หงโกลก จัง หวัด นราธิว าส
และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง นายสุรเชษฐ์
แวอาแซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
เมื่อผู้เสนอได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๑ นาฬิกา

(นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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