(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎร ขึ้ น บั ล ลั ง ก์ แ ละกล่ า วเปิ ด ประชุ ม ก่ อ นที่ ที่ป ระชุ ม จะพิจ ารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม ได้มีสมาชิกฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมาธิการ
วิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติก ารประกอบธุร กิจ บัต รเครดิต พ.ศ. ....
จาก นางผุสดี ตามไท เป็น นายอัศวิน วิภูศิริ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุและสิ่งใด ๆ ที่จะนําเสนอ
เพื่อประกอบการอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง
การถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ
กระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย และสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งรั ฐ สภาตามปกติ แ ล้ ว
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ

-๒ต่ อ มา ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ที ่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบีย บวาระเรื่ อ งด่ ว น คื อ ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติไ ม่ไ ว้ ว างใจ
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๕๗ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําญัตติอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๕๗ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
ก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะอนุญาตให้ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นการเสนอ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ โดยมาตรา ๑๕๙ บัญญัติให้นํา
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตาม
มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐ มนตรี และรัฐ มนตรีเ ป็น รายบุค คล ถ้า เป็น เรื่อ งเกี่ย วกับ พฤติก รรมของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มี
การยื่นคําร้อง ตามมาตรา ๒๗๑ (ยื่นถอดถอน) ก่อนมิได้ ทั้งนี้ผู้เสนอญัตติได้ยื่นคําร้อง
เพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ออกจาก
ตําแหน่งแล้ว โดยญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าว มีรัฐมนตรีถูกขอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑. รัฐมนตรีที่ถูกยื่นคําร้องให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งและถูกขอเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจ มีจํานวน ๒ คน คือ
(๑) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
(๒) พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

-๓๒. รัฐมนตรีที่ถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงอย่างเดียว จํานวน ๑ คน
คือ ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี
ในการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกยื่นคําร้องให้ถอดถอน
ออกจากตําแหน่ง และถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนั้น สมาชิกฯ มีสิทธิอภิปราย
ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตาม
มูลเหตุที่ได้ยื่นถอดถอนไว้แล้ว ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงอย่าง
เดียวนั้น สมาชิกฯ ไม่มีสิทธิอภิปรายถึงพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยให้ผู้เสนอ
ญัตติได้อภิปรายก่อน สําหรับการอภิปรายไม่ต้องอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายค้านและ
ฝ่ายสนับสนุน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๒ วรรคสอง ส่วนการชี้แจง นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๑
เมื่ อ นายจุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ ในฐานะผู้ เ สนอญั ต ติ ทั้ ง ๒ ฉบั บ
ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ผู้ถูกอภิปราย ตอบชี้แจง ระหว่างนั้น รองประธาน
สภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ห นึ่ ง ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบคํา สั่ ง สภาผู้ แ ทนราษฎร
ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล
โสตทั ศ นวั ส ดุ และสิ่ ง ใด ๆ ที่ จ ะนํา เสนอเพื่ อ ประกอบการอภิ ป รายญั ต ติ ข อเปิ ด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดําเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งพักการประชุมเวลา ๒๒.๕๘ นาฬิกา และนัดประชุมต่อ
ในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาของวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

-๔เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
และสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) รองนายก
รัฐ มนตรี (ร้ อ ยตํา รวจเอก เฉลิ ม อยู่ บํา รุ ง ) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
(พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต) ผู้ถูกอภิปราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) ซึ่ง ถูกอภิปรายพาดพิงตอบชี้แจง
โดยมี ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรและรองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ ง สองได้
ผลั ด เปลี่ ย นกั น ดํา เนิ น การประชุ ม และเมื่ อ การอภิ ป รายดํา เนิ น มาจนได้ เ วลา
พอสมควรแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกา
ของวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๒๘ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร) รองนายกรั ฐ มนตรี (ร้ อ ยตํา รวจเอก เฉลิ ม อยู่ บํา รุ ง ) รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงกลาโหม (พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (พลตํา รวจโท ชัจ จ์ กุล ดิล ก) ผู้ถูก อภิป ราย รองนายกรัฐ มนตรีแ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายจารุพ งศ์ เรือ งสุว รรณ) รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (นายปรี ช า เร่ ง สมบู ร ณ์ สุ ข ) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิง
ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง
ได้ผ ลัด เปลี่ย นกัน ดํา เนิน การประชุม และเมื่อ การอภิป รายดํา เนิน มาจนได้เ วลา

-๕พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้อนุญาตให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้อภิปรายสรุปญัตติดังกล่าว จากนั้น
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมเป็นพิเศษเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๕ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา ๒๓.๔๘ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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