
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพุธที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๓  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากน้ันได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ
เรื่อง  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๖  (๓)  
ของรัฐธรรมนูญฯ  จํานวน  ๒  คน  คือ  นายบัณฑูร  สุภัควณิช  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ตั ้งแต่ว ันที ่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และพลตํารวจโท ชัจจ์  กุลดิลก  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  ขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้ังแต่วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔    

และประกาศสภาผู ้แทนราษฎร  ลงวันที ่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  
และลงวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เรื ่อง  ให้ผู ้มีชื ่ออยู ่ในลําดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่ง 
ท่ีว่างลง  จํานวน  ๒  คน  คือ  นายดนุพร  ปุณณกันต์  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  ลําดับท่ี  ๖๒  พรรคเพื่อไทย  และนายยุรนันท์  ภมรมนตรี  
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  ลําดับท่ี  ๖๓  เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

(สําเนา) 
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ท่ีประชุมรับทราบ  และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนําสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว  ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าท่ี  ตามมาตรา  ๑๒๓  
ของรัฐธรรมนูญฯ  ดังนั้น  ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จํานวน  ๕๐๐  คน 

 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก  ซึ่ง  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด
ลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)  โดยท่ีประชุม
เห็นชอบให้นําญัตติทํานองเดียวกันอีก  ๑๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย  ในพื้นที่ลุ่มน้ํายมอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุโขทัย  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  ซึ่ง  นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่อง
ด่วนที่  ๓) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนป่าสัก  ๒๔  ตอนตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อมต่อ
แม่น้ําโขง  โดยทํากาลักน้ําจากแม่น้ําโขงเชื่อมต่อแม่น้ําป่าสักและแม่น้ําสายอื่น ๆ   
ท่ีเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการเกษตร  การปศุสัตว์  การประมง  และเป็นแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้า  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๓) 
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๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการจัดทําโครงการแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ําป่าสักและแม่น้ําสายอื่น ๆ   
ที่เหมาะสม  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๔) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่ง  นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๖) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรม
และเป็นระบบ  ซึ่ง  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา  เรื่อง  การสํารวจแหล่งน้ํา  อ่าง  และฝายการชลประทานขนาดเล็กเพื่อ
ดําเนินการบูรณะ  ปรับปรุง  และซ่อมแซมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตร  
การอุปโภค  บริโภค  และป้องกันน้ําท่วม  ภัยแล้ง  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  และนายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื ่อง  ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ํายมตอนล่าง  
เนื่องจากเกิดน้ําท่วมซ้ําซาก  ซึ่ง  นายสัมพันธ์  ต้ังเบญจผล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุโขทัย  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําวัง  เนื่องจากเกิดอุทกภัย
ซ้ําซาก  ซึ ่ง  นายธนิตพล  ไชยนันทน์  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  จังหวัดตาก   
พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๑๐. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วมหลายพื้นที่ท่ัวประเทศ  ซึ่ง  นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๑๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาน้ําท่วมเพื่อหาทางป้องกันแก้ไข  ซึ่ง  นายภราดร  ปริศนานันทกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอ่างทอง  พรรคชาติไทยพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยัง
มิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติท้ัง  ๑๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามลําดับ  มีสมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง 
ได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองจึงสั่งให้เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไป 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๔๗  นาฬิกา 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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