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บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม ขึ้นบัลลังก กลาวเปดประชุม จากนั้นไดดําเนินการใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ดังนี้
๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา เรื่อง “ขอเสนอและรางกฎหมายเกีย่ วกับแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา”
- ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค เรื่อง การศึกษาและเสนอแนะ
แนวทางการแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
- ที่ประชุมรับทราบ
๔. รับทราบ เรื่อง ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันเสารที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ดังนั้น การดําเนินการของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไปนี้จะเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ที่ประชุมรับทราบ
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๕. รับทราบ เรื่อง สภานิติบัญญัติแหงชาติจะจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรและจัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันศุกรที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ รัฐสภา
การแตงกายสุภาพบุรุษแตงกายเสื้อสีขาวนวล ติดโบวสีดํา กางเกงสีดํา สุภาพสตรีชุดผาไทย
หรือชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบวสีดํา
- ที่ประชุมรับทราบ
ตอมา ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม
ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และ
๒. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
จากนั้น ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๔๐ (๒) ใหนําระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๒ ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมไมมีความเห็นเปนอยางอืน่
ประธานของที่ประชุมจึงไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ตามลําดับ ดังนี้
๑. ร างพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยคณะกรรมการการเลือ กตั้ง พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พิจารณาเสร็จแลว
(เรื่องดวนที่ ๒) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) แถลงชี้แจง
ประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พรอมกับเสนอผลการพิจารณาประเด็นขอโตแยง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และมีมติวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ และเนื่องจาก
แนวทางการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมไดมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติกําหนดแนวทางการพิจารณาไว ประธานของที่ประชุมจึงขอปรึกษา
ตอที่ประชุมเพื่อขอนําแนวทางการพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติมาเปนแนวทางในการพิจารณา คือ พิจารณาไปทีละประเด็น และใหกรรมาธิการวิสามัญ
เสียงขางนอย (นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ใชสิทธิชี้แจงตอที่ประชุม
และลงมติทั้งฉบับวาจะเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัตหิ รือไม ซึ่งที่ประชุมไมมีความเห็นเปนอยางอื่น
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ตอจากนั้น ประธานของที่ประชุมจึงดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นขอโตแยงที่หนึ่ง
จนถึงประเด็นขอโตแยงที่หกทีละประเด็นตามลําดับ โดยมีกรรมาธิการวิสามัญเสียงขางนอยชี้แจงตอที่ประชุม
เมื่อพิจารณาประเด็นขอโตแยงเสร็จสิ้นแลว ที่ประชุมไดลงมติไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ดว ยคะแนนเสียงไมถึงสองในสาม
ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท า ที่ มี อ ยู ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ จึ ง ถื อ ว า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
ใหความเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
๒. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๑) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(ศาสตราจารยพิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภแลวพิจารณาเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับ
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตอไป
หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องกระทูถาม
เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว และเรื่องที่คางพิจารณาและไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่เสนอใหม คือ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไ ขเพิ่ม เติ ม เกี่ย วกั บ วิ ธีก ารชํา ระคา ธรรมเนี ยมศาล (ตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) (ระเบียบวาระที่ ๖)
โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัติวา ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๕/๑ มาตรา ๗๕/๒ และมาตรา ๗๕/๔ ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรในวันที่ออกระเบียบดังกลาว
เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบได ถาตอมามีการเสนอญัตติและสภาผูแทนราษฎรมีมติภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ส ง ระเบี ย บดั ง กล า วให ส ภาผู แ ทนราษฎรด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ใหยกเลิกระเบียบใดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหที่ประชุมใหญ
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ตุล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนั้ น ประกอบกั บ มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ ง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติวาในระหวางที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตอไป
ดังนั้น สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติที่มีความประสงคจะเสนอญัตติเพื่อขอใหยกเลิกระเบียบดังกลาว
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน ตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓๘ โดยตองเสนอตอประธานสภาภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
สงระเบียบดังกลาวใหสภา ทั้งนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดไดสงระเบียบฉบับนี้มายังสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากสมาชิกฯ เสนอญัตติเพื่อขอใหยกเลิกระเบียบดังกลาวไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน จะตองเสนอภายในวันจันทรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในการนี้ ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมอบหมายใหคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย กระบวนการยุติธ รรมและกิจการตํารวจเปน ผูพิจารณาศึกษาระเบียบนี้ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาดําเนินงานภายใน ๗ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติมอบหมายคณะกรรมาธิการ
สามัญฯ คณะนี้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ
ขอ ๓๘ ประกอบขอ ๒๑๓ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีเพื่อกําหนดใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เสนอญัตติขอใหสภามีมติยกเลิกระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตอคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจภายในวันจันทรที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตอมา ประธานของที่ประชุมจึงไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๑. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๑)
โดยประธานคณะกรรมาธิ การวิสามัญ ฯ (นายวรพล โสคติยานุรักษ) ไดขอขยายเวลาการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามขอบังคับฯ ขอ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

๒. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติ
ตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(นายวรพล โสคติยานุรักษ) ไดขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนครั้งที่สอง
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามขอบังคับฯ ขอ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑)
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ในระหวางการพิจารณาเรื่องดวน เรื่องที่เสนอใหม และเรื่องอื่น ๆ รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา
วรารัตน อติแพทย
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

