(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภามีผลต่อนโยบายของรัฐบาล ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน ถาม รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ซึ่ง รัฐมนตรี
ประจํา สํา นัก นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวราเทพ รัตนากร) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร
เตชะธีราวัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตรเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้ ง ที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. กระทู้ถาม ของ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง
โครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี
๓. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ า มลํา น้ํา ปาวจากบ้ า นโคกน้ อ ย เทศบาลตํา บลจํา ปี ผ่ า นไปยั ง อํา เภอท่ า คั น โท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. กระทู้ถาม ของ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง มาตรการและความคืบหน้าการดําเนินการ
เปิด รับ สมาชิก ตามพระราชบัญ ญัติก องทุน การออมแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กระทู้ ถ ามในลํา ดั บ ที่ ๑ - ๔ เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญ ญัติบําเหน็จบํานาญข้า ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)
เมื่อ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงการคลัง (นางเบญจา หลุย เจริญ )
ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

-๓ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
๒. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
๓. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
๔. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นายวิทยา ทรงคํา
๗. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
๘. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๙. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
๑๐. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
๑๑. พลตํารวจตรี ประจวบ เปาอินทร์ ๑๒. นายสุรสาล ผาสุข
๑๓. นายนิยม เวชกามา
๑๔. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
๑๕. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
๑๖. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๑๗. นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
๑๘. นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร
๑๙. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
๒๐. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
๒๑. นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๒. นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
๒๓. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๔. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
๒๕. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๒๖. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
๒๗. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์
๒๘. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
๒๙. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ๓๐. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
๓๑. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๓ นาฬิกา
(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
**********************************

