(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
เพื่อบรรจุวาระกระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้ เนื่องจากมีกระทู้ถามสดค้างตอบ
มาจากการประชุมครั้งก่อน ๑ กระทู้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับขึ้นราคาพลังงานและการแจก
ถุงยังชีพ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความชัดเจนในการบริหาร
ตลาดนัดจตุจักรในอนาคต โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง การฆาตกรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร โดย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบ

-๒๔. กระทู้ ถ าม ของ นายจุ ติ ไกรฤกษ์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของ
ประชาชน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ
สาระผล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุมได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง การบริก ารสาธารณด้า นคมนาคม
(โครงการรถเมล์ฟรี) ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้ง ที่ ๒ (สมัย สามัญ นิติบัญ ญัติ) วัน พฤหัส บดีที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๔ ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายด้านสื่อมวลชน ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรภายในจังหวัด
ภูเก็ต ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓๔. กระทู้ถาม ของ นายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ตกต่ํา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อจบวาระกระทู้ ถามและครบองค์ป ระชุมปกติ แ ล้ ว ผู้ป ฏิ บัติหน้าที่
ประธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงหลักการและเหตุผล
มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้ แ จงจนได้ เ วลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๒ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์
๒. นายสุวชั เซียศิริวัฒนา
๓. นายปภัสสร เจียมบุญศรี
๔. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
๕. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
๖. นายขจิตร ชัยนิคม
๗. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
๘. นายนิยม เวชกามา
๙. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
๑๐. นางสมหญิง บัวบุตร
๑๑. นายชลน่าน ศรีแก้ว
๑๒. นายดิสทัต คําประกอบ
๑๓. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๑๔. นายสหรัฐ กุลศรี
๑๕. นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๑๖. นายสมพรต สาระโกเศศ
๑๗. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๘. นายเหวง โตจิราการ
๑๙. นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์
๒๐. นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์
๒๑. นางนิภา พริ้งศุลกะ
๒๒. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

-๔๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
พันตํารวจเอก สามารถ ม่วงศิริ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร คณะเจริญ
นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

๒๔.
๒๖.
๒๘.
๓๐.
๓๒.

นายปรีชา มุสิกุล
นายประสงค์ ชุ่มเชย
นางเนตรดาว ยวงศรี
นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์

๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงหลักการและเหตุผล
มีสมาชิกฯ อภิปราย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๕ นาฬิกา

(นายวัชรินทร์ จอมพลาพล)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

