
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๖  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอลงกรณ์  พลบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่าง 
ไม่เป็นธรรม  ถาม  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ)  เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุตรดิตถ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาอุทกภัย  น้ําท่วม  ดินโคลนถล่มในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายฐานิสร์  เทียนทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดยะลา  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ค่าจ้างขั้นต่ําวันละ  ๓๐๐  บาท  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 

(สําเนา) 
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 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวชะวรลัทธิ์  ชินธรรมมิตร  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดด 
สีน้ําตาลในนาข้าวระบาดในพื้นที่ตําบลหนองปลาหมอ  ตําบลเขาขลุง  ตําบลคุ้งพยอม  
ตําบลนครชุมน์  และตําบลบ้านม่วง  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเลื่อนมาจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญทั่วไป)   
วันพฤหัสบดีที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๔  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา 
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้บูรณะปรับปรุงอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  ของกรมชลประทาน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นผู้ตอบ 
 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ตลิ่งริมแม่น้ําน่านในพื้นที่อําเภอเมืองและ
อําเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลกพังทลาย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายฐานิสร์  เทียนทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ๔. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขยายถนนเป็น  ๔  ช่องจราจร  และการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงหมายเลข  ๒๐๑  (สีคิ้ว – ด่านขุนทด – ชัยภูมิ)  และทางหลวง
หมายเลข  ๒๒๕  (บ้านเขว้า – นครสวรรค์)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (พลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
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 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  เรื่อง  ศาลฎีกาได้มีคําสั่งให้
รับคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณาวินิจฉัย  เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  
๒๕๕๔  กรณีท่ีขอให้ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  
ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  เขตเลือกตั้งที่  ๖  
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  เขตเลือกตั้งที่  ๒  จังหวัดขอนแก่น  เขตเลือกตั้งที่  ๒  จังหวัดนครราชสีมา  
เขตเลือกตั้งที่  ๖  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เขตเลือกตั้งที่  ๑  และจังหวัดสุรินทร์  
เขตเลือกตั้งที่  ๓  แทนตําแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเลือกตั้งในวันที่  ๑๒  ธันวาคม  
๒๕๕๓  เมื่อศาลได้รับคําร้องแล้ว  จึงทําให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปไม่ได้  และ
มิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้าในจํานวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  
ตามมาตรา  ๒๓๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ดังนั้น  ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน  ๔๙๙  คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันพุธที่  ๑๔  กันยายน  
๒๕๕๔  คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  ซึ่ง  นายนิยม  
วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)   

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งรัดดําเนินการสร้างถนน
ไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายทั่วท้ังประเทศ  ซึ่ง  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  และนายหนูแดง  วรรณกางซ้าย  
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดบุรีรัมย์  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการ
ดําเนินการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น  ซึ่ง  นายสถาพร  มณีรัตน์  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดลําพูน  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ท่ีประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย  และลงมติไม่ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาญัตติลําดับท่ี  ๑  และลงมติให้ส่งญัตติลําดับท่ี  ๒  และ  ๓  ให้คณะรัฐมนตรี 
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาในลําดับถัดไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  การเร่งรัดออก
เอกสารสิทธิ์ท่ีดินและกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดินและป่าไม้  ซึ่ง  นายนคร  มาฉิม  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒)  โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้นําญัตติทํานองเดียวกันอีก  ๙  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน  และเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์  
ซึ่ง  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการจัดสรรที่ดินทํากินแก่ราษฎร  
ซึ่ง  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอุตรดิตถ์  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาที่ดินทํากิน  ท่ีอยู่อาศัยของราษฎร  ท่ีวัด  ท่ีธรณีสงฆ์  ท่ีวัดร้าง  ท่ีสาธารณะ
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ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๕) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาการตัดไม้และบุกรุกป่าวังน้ําเขียว  ซึ่ง  นายนิยม  
วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  และนายพิชัย  
เกียรติวินัยสกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาปัญหาการถือครองที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินแก่ประชาชน  ซึ่ง  
นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  และ
แก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  ทําลายสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง  พลตํารวจโท วิโรจน์  
เปาอินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษายกเลิกเขต
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม  ซึ่งราษฎรเข้าทํากินเกินกว่า  ๑๐  ปี  เพื่อ
เร่งรัดออกโฉนดที่ดิน  ซึ่ง  นายสถาพร  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลําพูน  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
แก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  การเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 
และป่าไม้  ซึ่ง  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  
พรรคเพื่อไทย  และนายหนูแดง  วรรณกางซ้าย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด
บุรีรัมย์  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่ีดินทับซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง  และ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน  ซึ่ง  นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสตูล  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๑๐  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามลําดับ  โดยมี 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังสมาชิกฯ  
อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๙  นาฬิกา 

 

 
(นายวัชรินทร์  จอมพลาพล) 
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