(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๕ นาฬิกา
เมื่ อ ครบองค์ป ระชุ ม แล้ ว นายสมศั กดิ์ เกี ยรติ สุ รนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราช
บัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื่อ นขึ้น มาพิจ ารณาก่อ นลํา ดับ ที่ ๑)
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้
นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปแล้ว คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่ง นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)

-๒ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ทั้ง ๓ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่ อพิจ ารณา โดยถือ เอาร่า งพระราชบัญ ญัต ิข องคณะรัฐ มนตรีเ ป็น หลัก ในการ
พิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์วินัย ล้ําเลิศ
๒. นายสมพงษ์ ชาตะวิถี
๓. นายไพโรจน์ เลอสุวณิช
๔. นายสุรพล ทิพย์เสนา
๕. นายสมชาย ประเสริฐศรี
๖. นายสหรัฐ กุลศรี
๗. นายอรรถพล วงษ์ประยูร
๘. นายเหวง โตจิราการ
๙. นางรังสิมา เจริญศิริ
๑๐. นายนพคุณ รัฐผไท
๑๑. นายจตุพร เจริญเชื้อ
๑๒. นางอนุรักษ์ บุญศล
๑๓. นางมนพร เจริญศรี
๑๔. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๑๕. นายสุชาติ ภิญโญ
๑๖. นายอภิรัต ศิรินาวิน
๑๗. นายทศพร เสรีรักษ์
๑๘. นายซูการ์โน มะทา
๑๙. นายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
๒๐. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
๒๑. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
๒๒. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
๒๓. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
๒๔. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ๒๖. นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๗. นายสุเมต สุวรรณพรม
๒๘. นางนาที รัชกิจประการ
๒๙. นายอํานาจ วิลาวัลย์
๓๐. นายภราดร ปริศนานันทกุล
๓๑. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

-๓ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และขอให้นําร่างพระราช
บัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒) ขึ้นมาพิจารณา
ต่อจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๗) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ตามที่ที่ประชุมมีมติ ตามลําดับ คือ
๑. ตั้ง กรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติก ารประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบ
วาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นกรรมาธิการแทน
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร คณะเจริญ
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบ
วาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เป็นกรรมาธิการแทน
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื ่อ งที ่ที ่ป ระชุม เห็น ชอบให้เ ลื ่อ นขึ ้น มาพิจ ารณาก่อ นในลํ า ดับ ถัด ไป คือ
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็น ผู้เ สนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)

-๔เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรมได้ แ ถลงหลั ก การและเหตุ ผ ล
โดยมีร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งสองได้ผ ลัด เปลี่ย นปฏิบัติหน้าที่ มีสมาชิก ฯ
อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๐๕ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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-๕สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และ
สมาชิกฯ เสนอรวม ๓ ฉบับ)
**********************************

