
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๑๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากน้ันได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ร่างพระราช 
บัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื ่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่  ๑)  
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  ครั้งที่  ๗   
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้
นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปแล้ว  คือ 

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๒) 

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๓)   

(สําเนา) 
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ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ท้ัง  ๓  ฉบับ  พร้อมกันไป  และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  
เพื่อพิจารณา  โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์วินัย  ล้ําเลิศ ๒. นายสมพงษ์  ชาตะวิถ ี
 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  กุลจรรยาววิัฒน์ 
 ๒๓. นายนราพัฒน์  แก้วทอง ๒๔. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ศรีชัยสวัสด์ิ 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล ๒๖. นายประกอบ  รัตนพันธ์ 
 ๒๗. นายสุเมต  สุวรรณพรม ๒๘. นางนาที  รัชกิจประการ 
 ๒๙. นายอํานาจ  วิลาวัลย์ ๓๐. นายภราดร  ปริศนานันทกุล 
 ๓๑. นายพลพีร์  สุวรรณฉวี  
 กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 
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ต่อจากนั้น  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 
ลําดับท่ี  ๗)  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ตามท่ีท่ีประชุมมีมติ  ตามลําดับ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  แทนตําแหน่งที่ว่างลง  ๑  ตําแหน่ง  (ในระเบียบ
วาระที่  ๗.๑)   

ท่ีประชุมได้มีมติเลือก  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  เป็นกรรมาธิการแทน  
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร  คณะเจริญ 

๒. ต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร
ต้องห้ามทางการกีฬา  พ.ศ.  ....  แทนตําแหน่งที่ว่างลง  ๑  ตําแหน่ง  (ในระเบียบ 
วาระที่  ๗.๒)   

ท่ีประชุมได้มีมติเลือก  พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์  เป็นกรรมาธิการแทน  
พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา 

 ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื ่องที ่ที ่ประชุมเห็นชอบให้เลื ่อนขึ ้นมาพิจารณาก่อนในลําดับถัดไป  คือ   
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู ้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๔) 
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เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงหลักการและเหตุผล   
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  มีสมาชิกฯ  
อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๕  นาฬิกา 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๑  ฉบบั  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (คณะรัฐมนตรี  และ

สมาชิกฯ  เสนอรวม  ๓  ฉบับ) 
 

********************************** 
 
 


