(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี พรรคพลังชล เรื่อง มาตรการการป้องกันเหตุทางทะเล ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทย
ของนายกรัฐมนตรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา
พรหมนอก) และรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จัง หวัด ยะลา พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่ข อง
นายกรัฐมนตรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา
พรหมนอก) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นายชุม พล จุล ใส สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มและน้ํามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึง ขอเลื่อ นการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงมหาดไทย (นายวิ ส าร
เตชะธีราวัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นางชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายพีรพันธุ์ พาลุสุข) เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นําเรื่องการขอถอนร่างพระราชบัญญัติตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗)
๒. ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๘)

-๓๓. ร่ า งพระราชบัญ ญั ติว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๙)
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑๐)
๕. ร่างพระราชบั ญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ ซึ่งกระทําความผิดเนื่ องจาก
การชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ซึ่ง นายนิยม
วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๔)
๖. ร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง นายพีรพันธุ์
พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๖)
เนื่องจากผู้เสนอได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๖ ฉบับ ภายหลัง
การอภิปรายของสมาชิกฯ ทีป่ ระชุมได้ลงมติยินยอมให้ถอนร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๖ ฉบับ
ดังกล่าว ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓ จากนั้นรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๖ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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