(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๖ และวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการ
ถ่า ยทอดการประชุม เพื่ อ พิ จารณาญั ตติ ข อเปิ ดอภิ ป รายทั่ว ไปเพื่ อ ลงมติไม่ ไว้ว างใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ
กระจายเสีย งแห่ง ประเทศไทย และสถานีวิทยุก ระจายเสีย งรัฐ สภาตามปกติแ ล้ว
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ วรรคสอง
ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของดถ่ายทอดการประชุมในระหว่างเวลา
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสํานัก
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่อง
สําเนาคําร้องขอให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญฯ และเรื่องคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุ และสิ่งใด ๆ ที่จะนําเสนอ
เพื่อประกอบการอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

-๒การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เป็นการเสนอตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙ โดยมาตรา ๑๕๙ บัญญัติให้นํามาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง การเสนอญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ํารวย
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นคําร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ (ยื่นถอดถอน)
ก่อนมิได้ ทั้งนี้ผู้เสนอญัตติได้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตําแหน่งแล้ว
โดยญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าว มีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นคําร้องให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งและถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จํานวน ๑ คน คือ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ต่อ มา ประธานสภาผู ้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที ่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบี ย บวาระเรื่ อ งด่ ว น คื อ ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจ
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๔๖ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําญัตติอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๔๖ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
เมื่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลง
เหตุผล ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และสมาชิกฯ
อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ์
ชิน วัต ร) ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบข้อซักถาม ระหว่างนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่ห นึ่ง ได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุม รับ ทราบคํา สั่ง สภาผู้แ ทนราษฎร ที่ ๙๗ / ๒๕๕๖

-๓เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุ และสิ่งใด ๆ
ที่จะนําเสนอเพื่อประกอบการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และได้ชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบว่าสมาชิกฯ มีสิทธิอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี
ที่ มีพ ฤติก ารณ์ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ จงใจฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ
แห่ ง รั ฐ ธรรมนูญ หรื อ กฎหมาย ตามมู ล เหตุ ที่ ไ ด้ ยื ่น ถอดถอนไว้ แ ล้ ว จากนั ้ น
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รองนายกรัฐมนตรี
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํา รุง ) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายประดิ ษ ฐ สิ น ธวณรงค์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายชัยเกษม นิติสิริ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นางเบญจา หลุยเจริญ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึง
ได้ตอบชี้แจง โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
และเมื่อการอภิป รายดํา เนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แ ทน
ราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งพักการประชุมเวลา ๐๑.๓๔ นาฬิกา ของวันพุธที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และนัดประชุมต่อในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
ได้ดําเนินการประชุมต่อ มีสมาชิกฯ อภิปราย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) ผู้ถูกอภิปราย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิ ช ย์ (นายนิ วั ฒ น์ ธํ า รง บุ ญ ทรงไพศาล) รองนายกรั ฐ มนตรี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-๔(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง (นางเบญจา หลุยเจริญ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงตอบชี้แจง โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายดําเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุม
ได้ มี ม ติ ใ ห้ ปิ ด อภิ ป ราย รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร คนที่ ห นึ่ ง ได้ อ นุ ญ าตให้
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นผู้อภิปรายสรุปญัตติดังกล่าว จากนั้นได้นัดประชุม
เป็นพิเศษเพื่อลงมติในญัตติดังกล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๒๓.๓๗ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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