(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๒ นาฬิกา
เนื่องจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไปราชการ
ต่างประเทศ เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง มาตรการในการป้ อ งกั น อาชญากรรม
และการคุกคามข่มขู่ พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การระบายข้าวแบบจีทูจี ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุมได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด นครพนม พรรคเพื่อ ไทย เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาล
เพื่อบริหารประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์
โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การนํานโยบายรับจํานําข้าวทุกเมล็ด
ของรัฐบาลไปปฏิบัติกับโรงสีโชคชัยธัญกิจ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้แ ละลงมติไม่เ ห็น ชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

-๓๑.
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๕.
๗.
๙.
๑๑.

พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๒.
นายไชยา พรหมา
๔.
พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ๖.
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๘.
นายกษิต ภิรมย์
๑๐.
นางสาวเรวดี รัศมิทัต

นายพิชิต ชืน่ บาน
นายขจิตร ชัยนิคม
นายวิทยา นีติธรรม
พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๘)
ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้แ ละลงมติไม่เ ห็น ชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบ
เป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๒. นายพิชิต ชืน่ บาน
๓. นายไชยา พรหมา
๔. นายขจิตร ชัยนิคม
๕. พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ๖. นายวิทยา นีติธรรม
๗. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๘. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
๙. นายกษิต ภิรมย์
๑๐. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๑๑. นางสาวเรวดี รัศมิทัต
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๘ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตั้ ง กรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ....
**********************************

