(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิด
ประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิบั ติห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้ยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา ๑ นาที
๒. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓)
ของรัฐธรรมนูญฯ คือ นายถิรชัย วุฒิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร ตั้ง แต่วัน ที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๖ และแจ้งประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง คือ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้สมัครเป็น
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร แบบบัญ ชีร ายชื่อ ลําดับ ที่ ๗๕ พรรคเพื่อ ไทย แทน
นายถิรชัย วุฒิธรรม
ที่ประชุมรับทราบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนํา
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรดัง กล่า ว ปฏิญ าณตนต่อ ที่ป ระชุม ก่อ นเข้ารับ หน้าที่ต าม
มาตรา ๑๒๓ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ ดัง นั้น ปัจ จุบัน จึง มีส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จํานวน ๕๐๐ คน

-๒๓. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ลงมติใ ห้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญฯ
ที่ประชุมรับทราบ
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติ
ขอเปลี่ ย นระเบี ย บวาระการประชุ ม โดยขอให้ นํา ระเบี ย บวาระที่ ๗ เรื่อ งอื่ น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ
๑. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมาธิการ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เป็นกรรมาธิการสามัญ
ในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ขอเปลี่ยนแปลง
เป็นกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เป็นกรรมาธิการแทน
นายประกอบ รัตนพันธ์
๓. ขอถอนร่ า งพระราชบั ญ ญัติป้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑๒)
เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอถอนร่างพระราชบัญญัติ
ดัง กล่า วเพื่อ นํา ไปพิจ ารณาทบทวนใหม่ ซึ่ง ที่ป ระชุม ได้ล งมติยิน ยอมให้ถ อนได้
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่

-๓ต่อมา ได้มีสมาชิก ฯ เสนอญัตติข อเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม
โดยขอให้นําร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑๗) ขึ้นมา
พิจารณาต่อจากพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงานราชการ) (ในระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๙) ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ
จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่ทปี่ ระชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสนอ
๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้ลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว ตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา
รวมกันไป คือ

-๔(๑) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ....
ซึ่ง นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๔)
(๒) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. ....
ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๗)
เมื ่อ รัฐ มนตรีป ระจํ า สํ า นัก นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีช ่ว ยว่า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) และผู้เสนอได้แถลงหลักการ
และเหตุผ ล ทีล ะฉบับ ตามลํา ดับ มีส มาชิก ฯ อภิป ราย รัฐ มนตรีป ระจํา สํา นัก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ
รัตนากร) ตอบชี ้แ จงจนได้เ วลาพอสมควรแล้ว ที ่ป ระชุม ได้ล งมติใ นวาระที ่ ๑
รั บ หลั ก การแห่ ง ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง ๓ ฉบั บ พร้ อ มกั น ไป และมี ม ติใ ห้ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายวราเทพ รัตนากร
๒. นายกมล สุขสมบูรณ์
๓. พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ๔. นายเธียรชัย ณ นคร
๕. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
๖. นายดิสทัต คําประกอบ
๗. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
๘. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
๙. นายพหล วรปัญญา
๑๐. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
๑๑. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
๑๒. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
๑๓. นายสากล ศรีวันทา
๑๔. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
๑๕. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
๑๖. นายไชยา พรหมา
๑๗. นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
๑๘. นายธนิก มาสีพิทักษ์
๑๙. นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ ๒๐. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
๒๑. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
๒๒. นายวิรัตน์ กัลยาศิริ
๒๓. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๔. นายกษิต ภิรมย์
๒๕. นายเสงี่ยม บุษบาบาน
๒๖. นายเจษฎา อนุจารี
๒๗. นายวีระชัย คล้ายทอง
๒๘. นายศุภชัย ใจสมุทร

-๕๒๙. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
๓๐. นางสาวพัชรี โพธสุธน
๓๑. นายรณเทพ อนุวัฒน์
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่งปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๙ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒
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-๖สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น พิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว
จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๑๔๗ (๓)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ
เสนอ รวม ๓ ฉบับ)
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