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บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคป ระชุม แลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิต ชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นบัลลังก กลาวเปดประชุม จากนั้นไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ดังนี้
๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
- ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบ
๔. รับทราบ เรื่อง คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การใช ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร
และประโยชนสาธารณะของประเทศ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหาย
ใหแกประชาชนในกรณีปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

๓) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราว
เพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
- ที่ประชุมรับทราบ
๕. รับทราบ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพมหานคร –
หนองคาย (ระยะที่ ๑ ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ในการนี้รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ไดแถลงชี้แจงประกอบการเสนอโครงการดังกลาว และมีสมาชิกฯ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นพอสมควร
– ที่ประชุมรับทราบ
ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีรับรอง
รายงานการประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ดังนี้
๑. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เรื่องดวนที่ ๑) ตามที่
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติใหความเห็นชอบแลวไปยังคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อใหพิจารณาวารางพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตรงตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญหรือไม โดยใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น บัดนี้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสงความเห็นมายัง
สภานิติบัญญัติแหงชาติแจงวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติใหความเห็นชอบแลวนั้นมีประเด็นไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติตองดําเนินการตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระที่เกี่ยวของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมายฝายละหาคน เพื่อพิจารณา
แล ว เสนอต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ภ ายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการนี้
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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วาดว ยพรรคการเมือง พ.ศ. .... จํานวน ๑๑ คน ประกอบดว ย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมาย
ฝาย ๕ คนดังนี้
๑. นายกลานรงค จันทิก
๒. นายธนาวัฒน สังขทอง
๓. นายนรชิต สิงหเสนี
๔. นายประพันธ นัยโกวิท
๕. นายภัทระ คําพิทักษ
๖. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ
๗. พลเอก วิชติ ศรีประเสริฐ
๘. นายศุภชัย สมเจริญ
๙. พลเอก สมเจตน บุญถนอม
๑๐. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๑. ศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต
โดยมีกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบขอบัง คับการประชุมสภานิติบัญญัติแ หงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๓๐ วรรคหา (๔)
๒. รางพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูหลบหนีการปลอยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๒) หลังจากรองประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ คนที่สอง (นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข) ปฏิบัติหนาที่แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง
เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สาม
สมควรประกาศใชเปน กฎหมาย พรอมทั้งเห็น ชอบดว ยกับ ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ คือ ขอขยายเวลา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗) เพื่อให
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความครบถวนและสมบูรณประกอบกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลกระทบ
ตอประชาชนอยางกวางขวางจําเปนตองพิจารณาอยางรอบดาน และจะตองนําขอมูลการดําเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยของสว นราชการเจาของเรื่องที่
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เสนอกฎหมายมาประกอบการพิจารณา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
จึงไดขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๖๐ วัน โดยขอบังคับฯ
ขอ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) กําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอตอที่ประชุมสภาและที่ประชุมสภา
อาจลงมติใหขยายเวลาที่กําหนดไวไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา
และลงมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ ขอ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบขอ ๒๑๓ เปนการชั่วคราว
เฉพาะกรณี โดยใหค ณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญ ญัติดังกลาว
เปนครั้งที่สอง ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแตวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตอจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงานพิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ (พลเอก สิงหศึก
สิงหไพร) ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ และไดมอบหมายใหที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ) ชี้แจงประกอบการเสนอรายงาน
โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และประธานคณะกรรมาธิการฯ ไดตอบชี้แจงแลว
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานดังกลาว พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งนี้ไมมีเรื่องกระทูถาม เรื่องที่คางพิจารณา และเรื่องที่เสนอใหม โดยในระหวางการพิจารณาเรื่องดวน
เรื่องอื่น ๆ และเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา
วรารัตน อติแพทย
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

