(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๒๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลําดับที่ ๕ พรรคชาติไทยพัฒนา แทน
นายชุมพล ศิลปอาชา ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๗ คน
๒. รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแล้ว จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๒(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไป
เป็ นกรณี พิ เศษอี ก ๓๐ วั น นั บแต่ วั นที่ ๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๔๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่ างพระราชบั ญญั ติ กองทุ นเพื่ อผู้ เคยเป็ นสมาชิ กรั ฐสภา
พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ลงมติตั้งกรรมาธิก ารร่ว มกัน ฝ่า ยวุฒิส ภา เพื่อ พิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
๓. ผลการดํ า เนิน การตามข้อ สัง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราช
บั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. .... ซึ ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
มีส มาชิก ฯ อภิป ราย โดยมีร องประธานสภาผู ้แ ทนราษฎรทั ้ง สอง
ได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน
เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
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นายนพพล ศรีสุข
๒. นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
นายสิรภพ พูนเพชร
๔. นายไพวัลย์ สิอิ้น
นายจิตรพรต พัฒนสิน
๖. นายนริศร ทองธิราช
นายธีระ ไตรสรณกุล
๘. นายสุชาติ ภิญโญ
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๑๐. นายศราวุธ เพชรพนมพร
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๑๒. นายดิสทัต คําประกอบ
นายอดิศร ผลลูกอินทร์
๑๔. นายมานพ เสถียรเขตต์
พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ๑๖. นายสุเทพ ม่วงศิริ
นายไพบูลย์ ตันติบริบูรณ์
๑๘. นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี
นายห้าสัน วันศุกร์
๒๐. นายนริศ ขํานุรักษ์
พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ๒๒. นายเชน เทือกสุบรรณ
นายฮอชาลี ม่าเหร็ม
๒๔. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์
๒๖. นางสาวสุภาภรณ์ พรรณราย
นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๘. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
นายมารุต มัสยวาณิช
๓๐. นายธานินทร์ ใจสมุทร
นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

ก่อนเลิกประชุม ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๘) ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ คือ
๑. ร่า งพระราชบั ญ ญั ติป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

-๔๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ สร้ า งทางพิ เ ศษ
สายเชื่ อ มระหว่ า งถนนวงแหวนอุ ต สาหกรรมกั บ ทางพิ เ ศษสายบางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์
ในท้องที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบเรื่องด่วนที่ ๑๔)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๗ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
**********************************

