
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๙  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว   
นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม   
ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมเพื่อบรรจุวาระกระทู้ถามสดมากกว่า  ๓  กระทู้  เนื่องจากมีกระทู้ถามสด 
ค้างตอบมาจากการประชุมครั้งก่อน  ๑  กระทู้  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  จากน้ัน 
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การปรับขึ้นราคาพลังงานและการแจกถุงยังชีพ  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูแก้ไข
ปัญหาประชาชนผู้ประสบภัยหลังน้ําท่วม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายฐานิสร์  เทียนทอง)  ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางนาที  รัชกิจประการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  ปัญหาน้ําเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมสงขลา  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

(สําเนา) 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์    เรื่อง  ทิศทางราคาพลังงาน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวัชระ  เพชรทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริการสาธารณด้านคมนาคม  
(โครงการรถเมล์ฟรี)  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  
ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  โครงการถนนสายริมทะเลสาบสงขลา  ถาม  
นายกรัฐมนตรี 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพายัพ  ปั้นเกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายแก้ไขปัญหาการระบายน้ําของแม่น้ํา
สายหลักเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย  ถาม  นายกรัฐมนตรี 
 ๔. กระทู้ถาม  ของ  นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสด์ิ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขยายถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๐๒๓  
จากแยกอําเภอกุมภวาปี  ผ่านอําเภอศรีธาตุ  อําเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี   
ไปยังอําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็น  ๔  ช่องจราจร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 
 ๕. กระทู้ถาม  ของ  นายเรวัต  อารีรอบ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดภูเก็ต  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการจราจรภายในจังหวัด
ภูเก็ต  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  ครั้งที่  ๔  
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ถาม  นายกรัฐมนตรี 
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 กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๑ - ๕  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ ท่ีประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  
(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๒)  
โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  
ท่ีประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๖  นาฬิกา 
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