(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิ สุ ทธิ์ ไชยณรุ ณ รองประธานสภาผู้ แทนราษฎรคนที่ สอง ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แทน
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิ ดประชุ ม จากนั้ นได้ ดํา เนิน การ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด ตรั ง พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง ผลกระทบจากโครงการแทรกแซงราคา
ยางพารา ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ ถ าม ของ นายเธี ย รชั ย สุ ว รรณเพ็ ญ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายชลน่าน ศรีแก้ว) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ จํานวน ๓๙๖ แห่ง และอาคารที่พักข้าราชการ
ตํารวจ จํานวน ๑๖๓ แห่ง ทั่วประเทศ โดย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ประชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ ถ าม ของ นายชุ ม พล จุ ล ใส สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จั ง หวั ด ชุ ม พร พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง ขอให้ แ ก้ ปั ญ หาปาล์ ม และน้ํ า มั น ปาล์ ม
อย่ างยั่ง ยืน โดย รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริ ยาภิรมย์)
เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี
ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ
สิทธิพันธุ์) เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การพัฒนาขุดลอกลําน้ําพุงเก่า ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหน่ว ยงานราชการที่ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษีป ระจํา ปีแ ละนิร โทษกรรม
ภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จ แล้ว (ในระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ นขึ้น มาพิจ ารณาก่อ น
ลําดับที่ ๒)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๓๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ปรั บ ปรุ ง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ง ๓ ฉบับ ในวาระที่ ๒
ทีละฉบับ ตามลําดับ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง ๓ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ
๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๕)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๑ นาฬิกา
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-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงาน
ราชการ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
๓. ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (ปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
**********************************

