(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๗ นาฬิกา
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว นายวิ สุ ท ธิ์ ไชยณรุ ณ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และ
กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญฯ คือ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี สุ เ มธ ฤทธาคนี สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๘ คน
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว
จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) พระราชกํ า หนดให้ อํ า นาจกระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ น เพื่ อ
การวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) พระราชกําหนดปรั บปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวง
การคลั ง กู้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๕

-๒(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหน่ว ยงานราชการที่ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษีป ระจํา ปีแ ละนิร โทษกรรม
ภาษีป ระจํา ปีที่ค้า งชํา ระของหน่ว ยงานราชการ) ซึ่ง คณะรัฐ มนตรี เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม
ค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๒)
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ร วมพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง ๒ ฉบั บ
พร้อมกันไป แต่ให้แยกลงมติรับหลักการ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้
แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ) และมีมติให้
ตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญ จํา นวน ๓๑ คน เพื่อ พิจ ารณา คณะกรรมาธิก ารฯ
ประกอบด้วย
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นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายปวีณ แซ่จึง
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
นายกิตติ สมทรัพย์
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
นายสาคร เกี่ยวข้อง
นายยศศักดิ์ ชีววิญญู
นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายอรุณ จิรชวาลา
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายยุทธนา โตอาจ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
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นายวัฒนา พัทรชนม์
นางนิภาพรรณ บุญญวัฒน์วณิชย์
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
นายไตรรงค์ ติธรรม
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
นายจักรัตน์ พั้วช่วย
นายพ้อง ชีวานันท์
นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายยุคล ชนะวัฒน์ปญ
ั ญา
นายเจือ ราชสีห์
นายมนู พุกประเสริฐ
นายนพดล มาตรศรี

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปีค้าง
ชําระของหน่วยงานราชการ) และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้าง
ชําระของหน่วยงานราชการ)
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๔ต่อ มา ได้มีส มาชิก ฯ เสนอญัต ติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ตามลําดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปองดอง
แห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ และนายซูการ์โน มะทา
เป็นกรรมาธิการแทน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบ
วาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายดิสทัต คําประกอบ
จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ซึ่งถูกยับยั้งไว้
ตามมาตรา ๑๔๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาใหม่ ซึ่ง นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เ ลื่อ นขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับ ที่ ๔) ในการประชุมสภาผู้แ ทนราษฎร
ครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับ
ถัดไป ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๕๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที ่ป ระชุม เห็น ชอบให้ร วมพิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัต ิทั ้ง ๒ ฉบับ
พร้อมกันไป แต่ให้แยกลงมติรับหลักการ ทีละฉบับ ตามลําดับ
เมื่อ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงคมนาคม (นายชัช ชาติ สิท ธิพัน ธุ์)
ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีล ะฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควร
แล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคล) และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒. นายวัฒนา พัทรชนม์
๓. นายอุดม อุกฤษฎ์ดุษฎี
๔. นางนิภาพรรณ บุญญวัฒน์วณิชย์
๕. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
๖. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๗. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
๘. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์
๙. นายปวีณ แซ่จึง
๑๐. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
๑๑. นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
๑๒. นายไตรรงค์ ติธรรม
๑๓. นายกิตติ สมทรัพย์
๑๔. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๑๕. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
๑๖. นายจักรัตน์ พั้วช่วย
๑๗. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
๑๘. นายพ้อง ชีวานันท์
๑๙. นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
๒๐. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์
๒๑. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์
๒๒. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
๒๓. นายทศพล เพ็งส้ม
๒๔. นายเชน เทือกสุบรรณ
๒๕. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
๒๖. นายเจือ ราชสีห์

-๖๒๗. นายอรุณ จิรชวาลา
๒๘. นายมนู พุกประเสริฐ
๒๙. นายศุภชัย ใจสมุทร
๓๐. นายนพดล มาตรศรี
๓๑. นายยุทธนา โตอาจ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับ ปรุง บทบัญ ญัติเ กี่ย วกับ การกํา หนดน้ํา หนัก
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการชุดเดียวกับที่พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๙ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
www.parliament.go.th

-๗สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญั ติการขนส่ งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรั บปรุ งประเภทของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงาน
ราชการ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน
ราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจําปี
ค้างชําระของหน่วยงานราชการ)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
๔. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
**********************************

