(สาเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุ ม รับ ทราบ
เรื่ อ งต่า งๆ ดังนี้
๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญฯ คือ นายเกษม นิมมลรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
พรรคเพื่ อ ไทย ขอลาออกจากการเป็ น สมาชิ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๔๙๘ คน
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จานวน ๒ เรื่อง
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ล งมติใ ห้ข ยายเวลาการพิจารณาร่า งพระราชบัญ ญัติ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจาปีและนิรโทษกรรม
ภาษีประจาปีที่ค้างชาระของหน่วยงานราชการ)

-๒๒) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดน้าหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
(๒) ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๑๗ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ )
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒) ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
และภาษี ป ระจาปีแ ละนิ ร โทษกรรมค่ า ธรรมเนีย มและภาษี ประจาปี ค้ า งช าระของ
หน่วยงานราชการ) ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ตามลาดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๒ ตาแหน่ง (ในระเบียบ
วาระที่ ๗.๒ และ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอานาจ ชุณหะนันทน์ และนางสาวรุ่งมณี
เมฆโสภณ เป็นกรรมาธิการแทน นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ และนางทิชา ณ นคร
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๒ ตาแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายฐนนท์ศรณ์
เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นกรรมาธิการแทน นายปัญญวัฒน์ บุญมี และพันโท สินธพ แก้วพิจิตร

-๓ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลาดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบญ
ั ญัต)ิ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ
ประกอบด้วย
๑. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๒. นายอภิชาต จีระวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ๔. นางสุรศิ า ไขว้พันธุ์
๕. นายขจร จิตสุขุมมงคล
๖. นายสมคิด บาลไธสง
๗. นายสุทธิชัย จรูญเนตร
๘. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๙. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
๑๐. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
๑๑. นางรังสิมา เจริญศิริ
๑๒. นายพายัพ ปั้นเกตุ
๑๓. นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
๑๔. นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์
๑๕. นายสมพรต สาระโกเศศ
๑๖. นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
๑๗. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๘. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
๑๙. นายจารัส เวียงสงค์
๒๐. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
๒๑. นายเชน เทือกสุบรรณ
๒๒. นายวัชระ เพชรทอง
๒๓. นายยุพราช บัวอินทร์
๒๔. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
๒๕. นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก
๒๗. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
๒๘. นายศุภชัย โพธิ์สุ
๒๙. นายมารุต มัสยวาณิช
๓๐. นายสรชัด สุจิตต์
๓๑. นายอรัญ พันธุมจินดา
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๔จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุ ม
โดยขอให้นาระเบียบวาระตามลาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุม เห็ น ชอบให้ เลื่ อนขึ้นมาพิ จารณาก่อนล าดั บที่ ๖) ในการประชุ มสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบ
วาระที่ ๔.๒)
๒. ร่า งพระราชบัญ ญัติว่า ด้ว ยการเข้า ชื่อ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)
๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓)
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. .... ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔)
๕. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๕)
๖. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๖)
๗. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น้ามัน พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗)
๘. ร่า งพระราชบัญ ญัติการเดิ นอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๘)
๙. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ร่า งพระราชบัญ ญัติการขนส่ง
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีประจาปีและนิรโทษกรรมภาษีประจาปีที่ค้างชาระของหน่วยงานราชการ)
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๐)

-๕ต่อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แทนราษฎรได้ เ สนอให้ที่ ประชุม พิ จารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลาดับถัดไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบีย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ประชุม เห็นชอบให้เ ลื่ อ นขึ้นมาพิ จารณาก่อ นล าดับที่ ๒)
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นาร่างพระราชบัญญัติทานองเดียวกันอีก ๓ ฉบับ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป คือ
๑. ร่า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สัง คม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๔,๒๖๔ คน
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗)
๒. ร่า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สัง คม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๒)
๓. ร่า งพระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สัง คม (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
นายเรวัต อารีรอบ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๓)
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้รวมพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวเนื่องกัน แต่ให้แยกลงมติรับหลักการ ทีละฉบับ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายนคร
มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๔)
จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย
นายชาลี ลอยสูง และนายทวีป กาญจนวงศ์ ตัว แทนผู้เ ข้า ชื่อ เสนอกฎหมาย
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๓ และตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง

-๖เมื่อ รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน (นายเผดิม ชัย สะสมทรัพ ย์ )
และผู้เสนอ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลาดับ โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลั ดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ มี ส มาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลา
พอสมควรแล้ ว ผู้ ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้สั่ งเลื่ อ นการพิ จารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๙ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
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