(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญฯ จํานวน ๓ คน ดังนี้
(๑) นายสันติ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร แบบบัญ ชี
รายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
(๒) พลเอก ยุ ท ธศั ก ดิ์ ศศิ ป ระภา สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็น สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
(๓) นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๔
จากนั้นได้แจ้งประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ใน
ลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่างลง จํานวน ๓ คน ดังนี้
(๑) นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๖๔ พรรคเพื่อไทย แทน นายสันติ พร้อมพัฒน์

-๒(๒) นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๖๕ พรรคเพื่อไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทน พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
(๓) นางอุ ด มรั ต น์ อาภรณ์ รั ต น์ ผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๖๖ พรรคเพื่อไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แทน นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้ก ล่า วนํา สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๓
ของรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๙ คน
๒. การถ่ายทอดการพิ จารณาร่ างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
เมื่ อ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ นํ า เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นจํานวน
ไม่ เ กิ น ๒,๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํ า หรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นจํานวน ๒,๓๒๖,๐๘๒,๐๔๘,๖๐๐ บาท และเพื่อ
ชดใช้เงินคงคลังเป็นจํานวน ๕๓,๙๑๗,๙๕๑,๔๐๐ บาท

-๓เหตุผล
๑. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
๒. เพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังที่กําหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามที่ได้จ่ายไปแล้ว
เมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผล
พร้อมคําแถลงประกอบงบประมาณฯ จบแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาต
ให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์
ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจง เมื่อการอภิปรายดําเนินมาจน
ได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งพักการประชุม
เวลา ๐๐.๑๔ นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และนัดประชุมต่อ
ในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๒ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท
วัฒนะ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงยุ ติ ธ รรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

-๔และความมั่นคงของมนุษย์ ตอบชี้แจง และเมื่อ การอภิป รายดํา เนิน มาจนได้เ วลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับ นี้ และมีม ติใ ห้ตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ จํา นวน ๖๓ คน เพื่อ พิจ ารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
๒. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
๓. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
๔. นายชุมพล ศิลปอาชา
๕. นายประสาท ตันประเสริฐ
๖. นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา
๗. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๘. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
๙. นายวิทยา บุรณศิริ
๑๐. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๑๑. นายบัณฑูร สุภัควณิช
๑๒. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๑๓. นายวรวิทย์ จําปีรัตน์
๑๔. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๑๕. นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
๑๖. นายสุรพล เกียรติไชยากร
๑๗. นางสิรินทร รามสูต
๑๘. นายไพโรจน์ ตันบรรจง
๑๙. พันตํารวจโท นุกูล แสงศิริ
๒๐. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
๒๑. นายทองดี มนิสสาร
๒๒. นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
๒๓. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
๒๔. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
๒๕. นายคมเดช ไชยศิวามงคล
๒๖. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
๒๗. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๒๘. นายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร
๒๙. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
๓๐. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
๓๑. นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
๓๒. นายสรวงศ์ เทียนทอง
๓๓. นายวิชาญ มีนชัยนันท์
๓๔. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
๓๕. นายพงศกร อรรณนพพร
๓๖. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๓๗. นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ๓๘. นายศักดา คงเพชร
๓๙. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๔๐. พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
๔๑. นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
๔๒. นายจุติ ไกรฤกษ์
๔๓. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
๔๔. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
๔๕. นายวิฑูรย์ นามบุตร
๔๖. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

-๕๔๗.
๔๙.
๕๑.
๕๓.
๕๕.
๕๗.
๕๙.
๖๑.
๖๓.

นายอันวาร์ สาและ
นายเรวัต อารีรอบ
นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น
นายธารา ปิตุเตชะ
นายโกวิทย์ ธารณา
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายตุ่น จินตะเวช
นายวัชรพล โตมรศักดิ์
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐

๔๘.
๕๐.
๕๒.
๕๔.
๕๖.
๕๘.
๖๐.
๖๒.

นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง
นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
นายชัย ชิดชอบ
นางนันทนา สงฆ์ประชา
นายชาดา ไทยเศรษฐ์
นายสุชาติ ชมกลิ่น

วัน

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๔๒ นาฬิกา ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
**********************************

