(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎร นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
และนายวิสุท ธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส อง ขึ้น บัล ลัง ก์
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
๑. ศาลฎีก าได้ม ีคํ า สั ่ง ให้ม ีก ารเลือ กตั ้ง สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่ จํานวน ๑ คน แทน นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์
ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยประกอบ
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๖
จึง ทํ าให้ สมาชิ ก ภาพการเป็ นสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎรของนายอุก ฤษณ์ ตั๊ นสวัส ดิ์
สิ้นสุดลง ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๓ คน
๒. สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญ
ทั่วไป) (ระหว่าง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ที่ประชุมรับทราบ

-๒ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การลงมติจะดําเนินการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วจึงดําเนินการลงมติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
๒. การลงมติ ญ ั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั ่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่
หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นมิได้ ตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง มาตรา ๑๘๐ (๑)
และมาตรา ๑๘๒ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน ตามลําดับ คือ
๑. ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๕๗ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๑)
ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ญั ต ติ (ไม่ ไ ว้ ว างใจ) ๑๕๙ เสี ย ง
ไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ญั ต ติ (ไว้ ว างใจ) ๓๐๘ เสี ย ง งดออกเสี ย ง ๔ เสี ย ง
ไม่ลงคะแนนเสียง ๙ เสียง โดยที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงถือว่านายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๘
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ลงมติ ญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี
เป็นรายบุคคล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๕๗ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
ที่ประชุมลงมติ ดังนี้

-๓(๑) ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ
ด้วยกับญัตติ (ไม่ไว้วางใจ) ๑๕๗ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ (ไว้วางใจ) ๒๘๗ เสียง
งดออกเสียง ๒๕ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑๑ เสียง
(๒) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม เห็นชอบด้วยกับญัตติ (ไม่ไว้วางใจ) ๑๖๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ
(ไว้วางใจ) ๒๘๔ เสียง งดออกเสียง ๒๕ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑๑ เสียง
(๓) พลตํา รวจโท ชัจ จ์ กุล ดิล ก รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวง
มหาดไทย เห็นชอบด้วยกับญัตติ (ไม่ไว้วางใจ) ๑๘๒ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ
(ไว้วางใจ) ๒๘๔ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑๐ เสียง
โดยที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงถือว่ารัฐมนตรีทั้ง ๓ คน ได้รับ
ความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เชิญ พระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีก าปิด ประชุม สมัย สามัญ ทั่ว ไป
แห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๓ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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