(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. นายชุมพล ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณารับทราบรายงาน จํานวน ๓ เรื่อง คือ
๑) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๔)
๒) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่า ย ตามรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

-๒๓) รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราช
บั ญ ญั ติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๒) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....
๓) ลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) ลงมติใ ห้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติการ
รับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ มา ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอให้ นํ า
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้ ง กรรมาธิก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการสาธารณสุ ข แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือ ก นายรณเทพ อนุวัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์

-๓๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายศุภ ชัย ใจสมุท ร เป็น กรรมาธิก ารแทน
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข เป็นกรรมาธิการแทน
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเ ลือ ก นายเรวัต สิรินุกุล และนายธนิก มาสีพิทักษ์
เป็นกรรมาธิการแทน นายพหล วรปัญญา และนายจักริน พัฒน์ดํารงจิตร
จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๔) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ง ทางบก (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นเงินภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

-๔๓. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๕. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๖. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑๖)
๗. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๕ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติทั้ง ๓ ฉบับ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระ
ของหน่วยงานราชการ) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา
เร่งสมบูรณ์สุข) ได้แถลงหลักการและเหตุผล จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการ
ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของ
หน่วยงานราชการ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับ
เงินเดือนของข้าราชการทหาร)
**********************************

