(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎร ขึ้น บัล ลัง ก์แ ละกล่า วเปิด ประชุม ก่อ นที่ที่ป ระชุม จะพิจ ารณาตาม
ระเบียบวาระ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นําระเบียบวาระ
ที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั ้ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิก ารกีฬ า
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายสากล ศรีวัน ทา เป็น กรรมาธิก ารแทน
นายสมคิด บาลไธสง
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายอํานวย คลังผา
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นายศัก ดา คงเพชร เป็น กรรมาธิก ารแทน
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์

-๒จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอให้นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบ
วาระที่ ๔.๒) และขอให้นําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๙) ขึ้นมาพิจารณาต่อจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร) ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๗) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกัน
อีก ๓ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ
(๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. .... ซึ่ง นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘)
(๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. .... ซึ่ง นางผุสดี ตามไท กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๙)

-๓(๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. .... ซึ่ ง นางสาวเข็ ม พร วิ รุ ณ ราพั น ธ์ กั บ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
จํานวน ๑๒,๐๔๖ คน เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๒)
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
นายฉัตรชัย เชื้อรามัญ ตัว แทนผู้เ ข้าชื่อ เสนอกฎหมายเข้าร่ว มชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๓ และตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๐ วรรคสอง
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุณปลื้ม) และผู้เสนอ
ได้แถลงหลักการและเหตุผล ทีละฉบับ ตามลําดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา คุณปลื้ม) และนางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ตัวแทน
ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติใน
วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติ
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายรวมพิจารณาอยู่ด้วย ตามมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญฯ จํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก
ในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายสนธยา คุณปลื้ม
๒. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
๓. ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ๔. นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย
๕. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
๖. นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
๗. นายอิทธิพล ปรีติประสงค์
๘. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๙. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
๑๐. นางทิชา ณ นคร
๑๑. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ
๑๒. รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณวณิก
๑๓. นายวันชัย บุญประชา
๑๔. นายคํารณ ชูเดชา
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๓๑.
๓๓.
๓๕.

นางพรรณพิมล วิปุลากร ๑๖. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
นายสุนิตย์ เชษฐา
๑๘. นางสาวมาลินี อินฉัตร
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๒๐. นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ
นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ๒๒. นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ๒๔. นายสัญชัย วงษ์สุนทร
นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ๒๖. นายไพบูลย์ ตันติบริบูรณ์
นางสาวลีลาวดี วัชโรบล ๒๘. นายธีระ สลักเพชร
นางผุสดี ตามไท
๓๐. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
๓๒. รองศาสตราจารย์วิลาสินี อดุลยานนท์
นายวสันต์ ทองสุข
๓๔. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ๓๖. นางสุกุมล คุณปลื้ม
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

๒. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายศุภชัย บานพับทอง
๒. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล
๓. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
๔. นายวรกร โอภาสนันท์
๕. นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
๖. นายเสรี สาระนันท์
๗. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
๘. นายโกศล ปัทมะ

-๕๙.
๑๑.
๑๓.
๑๕.
๑๗.
๑๙.
๒๑.
๒๓.
๒๕.
๒๗.
๒๙.
๓๑.

นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
นางรังสิมา เจริญศิริ
นายไพโรจน์ ตันบรรจง
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล
นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
นายประกอบ จิรกิติ
นายบรรจบ รุ่งโรจน์
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
นายกษิต ภิรมย์
นายยืนหยัด ใจสมุทร
นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗
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นางนันทนา ทิมสุวรรณ
นายอนันต์ ผลอํานวย
นางสิรินทร รามสูต
นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร
นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
นายเกียรติ สิทธีอมร
นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง
นางสาวลักษณาวรรณ ทองไซร้
นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๗ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
สมาชิกฯ และประชาชน เสนอรวม ๔ ฉบับ)
๒. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
**********************************

