(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๔ นาฬิกา
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว นายเจริ ญ จรรย์ โ กมล รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การถ่ า ยทอดการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไป
เพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี เ ป็ น รายบุ ค คล นอกจากมี ก ารถ่ า ยทอดทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว
ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารถ่ า ยทอดการประชุ ม ทางสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑
วรรคสอง
๒. คําสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๗๗/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสาร ข้อ มูล โสตทัศ นวัส ดุแ ละสิ่ง ใด ๆ ที่จ ะนํา เสนอเพื่อ ประกอบ
การอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
โดยสมาชิกฯ ที่จะขอใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการอภิปรายดังกล่าว ต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการฯ ก่อนการอภิปรายไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ จํานวน ๑๕๓ คน
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

-๒ก่อนที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจะอนุญาตให้ผู้เสนอญัตติได้
แถลงเหตุผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนี้ เป็นการเสนอ
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๙ โดยมาตรา ๑๕๙ บัญญัติให้นํามาตรา ๑๕๘ วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บัง คับ โดยอนุโ ลม ซึ่งตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง
การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ถ้าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอ
โดยไม่มีการยื่นคําร้อง ตามมาตรา ๒๗๑ (ยื่นถอดถอน) ก่อนมิได้ ทั้งนี้ผู้เสนอญัตติ
ได้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งแล้ว โดยญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าว รัฐมนตรีที่ถูกขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและถูกยื่นคําร้อง
ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง คือ พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
ในการอภิปราย สมาชิกฯ มีสิทธิอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของรั ฐ มนตรี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ จงใจฝ่ า ฝื น
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมูลเหตุที่ได้ยื่นถอดถอนไว้แล้ว โดยให้
ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายก่อ น สําหรับการอภิป รายไม่ต้องอภิปรายสลับ กันระหว่าง
ฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๒ วรรคสอง ส่วนการชี้แจง
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๑
เมื่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะผู้เสนอญัตติ ได้แถลงเหตุผล
มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกอภิปราย รองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึง ตอบชี้แจง โดยมี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน

-๓ดําเนินการประชุม และเมื่อการอภิปรายยุติแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้
นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ผู้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร เป็ น ผู้ อ ภิ ป รายสรุ ป
จากนั้ นได้ นัด ประชุ ม เป็น พิเ ศษเพื่ อ ลงมติ ใ นญั ตติ ดัง กล่ า วในการประชุ ม สภาผู้ แ ทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๖ นาฬิกา
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