(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าว
เปิด ประชุม จากนั้น ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็น ชอบให้เ ลื่อ นขึ้น มาพิจ ารณาก่อ น คือ พิจ ารณากรณีวุฒิส ภาแก้ไ ขเพิ่ม เติม
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกําหนดจํานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จํานวน ๒๒ คน
และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
๒. นายโกศล ปัทมะ
๓. นายกมล บันไดเพชร

๔. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล

๕. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

๖. นายเรวัต สิรินุกุล

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก ๘. นายณรงค์ ดูดิง
๙. นายเกียรติ สิทธีอมร
๑๑. นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา

๑๐. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

- ๒ ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑๙) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่าง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบี ยบวาระเรื่ องที่ ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ เลื่ อนขึ้ นมาพิ จารณาก่ อนลํ าดั บที่ ๔)
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ นในลํ า ดั บ ถั ด ไป
ตามลําดับ คือ
๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ ดิน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (ในระเบี ยบวาระเรื่ อ งที่ ที่ป ระชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น้ํามัน พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายพ้อง ชีวานันท์) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย

- ๓ ๑. นางจิราภรณ์ จันทรศิริ

๒. นายสมพร ไพสิน

๓. ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร

๔. ศาสตราจารย์พิเศษประมวล จันทร์ชีวะ

๕. นายวรรณชัย บุญบํารุง

๖. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล

๗. นายไพโรจน์ ตันบรรจง

๘. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์

๙. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์

๑๐. นางชมภู จันทาทอง

๑๑. นางนันทนา ทิมสุวรรณ

๑๒. นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์

๑๓. นางรังสิมา เจริญศิริ

๑๔. นางดวงแข อรรณนพพร

๑๕. นายธวัชชัย สุทธิบงกช

๑๖. พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง

๑๗. นางอนุสรา ยังตรง

๑๘. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล

๑๙. นายณรงค์ บุญยสงวน

๒๐. นายนริศ ขํานุรักษ์

๒๑. นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

๒๒. นายวิชัย ล้ําสุทธิ

๒๓. นายสาธิต ปิตุเตชะ

๒๔. พลตํารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่

๒๕. นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์

๒๖. นายสุทัศน์ เงินหมื่น

๒๗. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ

๒๘. นางสาวเรวดี รัศมิทัต

๒๙. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

๓๐. นายธานินทร์ ใจสมุทร

๓๑. นายอรัญ พันธุมจินดา
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้
นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๘)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นางเอมอร สิ น ธุ ไ พร เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

- ๔ ๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นกรรมาธิการแทน
นางเอมอร สินธุไพร
ต่อจากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา

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

- ๕ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตั้ ง กรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ วุ ฒิ ส ภาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ....
**********************************

