(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎร นายเจริญ จรรย์ โกมล รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
และนายวิ สุ ทธิ์ ไชยณรุ ณ รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎร คนที่ ส อง ขึ้ น บั ล ลัง ก์
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม
ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การลงมติจะดําเนินการลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วจึงดําเนินการลงมติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
๒. การลงมติ ญ ั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั ่ ว ไปเพื ่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง การปฏิบัติ
หน้ า ที่ หรื อ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งนั้ น มิ ไ ด้ ตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง
มาตรา ๑๘๐ (๑) และมาตรา ๑๘๒ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องด่วน ตามลําดับ คือ

-๒๑. ลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๔๖ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่ ๑)
ที่ป ระชุม ได้ล งมติเ ห็น ชอบด้ว ยกับ ญัต ติ (ไม่ไ ว้ว างใจ) ๑๓๔ เสีย ง
ไม่เ ห็น ชอบด้ว ยกับ ญัตติ (ไว้วางใจ) ๒๙๗ เสีย ง งดออกเสียง ๒ เสีย ง ไม่ล ง
คะแนนเสีย ง ๕ เสีย ง โดยที่ม ติไ ม่ไ ว้ว างใจมีค ะแนนเสีย งไม่ม ากกว่า กึ่ง หนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จํานวน ๔๙๒ คน) จึงถือว่านายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วัต ร) ได้รั บ
ความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ลงมติญัต ติข อเปิด อภิป รายทั่ว ไปเพื่อ ลงมติไ ม่ไ ว้ว างใจรัฐ มนตรี
เป็นรายบุคคล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับคณะ จํานวน ๑๔๖ คน เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)
ที่ป ระชุม ได้ล งมติเ ห็น ชอบด้ว ยกับ ญัต ติ (ไม่ไ ว้ว างใจ) ๑๓๕ เสีย ง
ไม่เ ห็น ชอบด้ว ยกับ ญัตติ (ไว้วางใจ) ๒๙๖ เสีย ง งดออกเสียง ๔ เสีย ง ไม่ล ง
คะแนนเสีย ง ๔ เสีย ง โดยที่ม ติไ ม่ไ ว้ว างใจมีค ะแนนเสีย งไม่ม ากกว่า กึ่ง หนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จํานวน ๔๙๒ คน) จึงถือว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์
เรืองสุวรรณ) ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุป
ผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป)
(ระหว่าง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ที่ประชุมรับทราบ

-๓ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ
ที่ดิน ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม แทนตํา แหน่ง ที่ว่า งลง ๑ ตํา แหน่ง
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางมณทิพย์ ศรีรัตนา เป็นกรรมาธิการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง
ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเชิญพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไป
แห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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