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บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ขึ้นบัลลังก กลาวเปดประชุม จากนั้นไดดําเนินการใหที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธาน
จะแจงตอที่ประชุม ดังนี้
๑. รั บ ทราบ เรื่ อ ง รายงานผลการดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามข อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบ
๒. รั บ ทราบ เรื่ อ ง รายงานผลการดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามข อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. รั บ ทราบ เรื่ อ ง รายงานผลการดํ า เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิก ารการพาณิ ชย การอุ ต สาหกรรม และการแรงงาน เกี่ย วกั บ แนวทางการปรั บ ปรุ ง
รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบ
๔. รับทราบ เรื่อง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขอลาออก
ดวย พลตํารวจเอก สมยศ พุมพันธุมวง สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีหนังสือ
ขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น สมาชิกภาพ
ของ พลตํารวจเอก สมยศ พุมพันธุมวง จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๑ (๓)
และมาตรา ๑๑๑ (๓) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
- ที่ประชุมรับทราบ
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ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องรับรอง
รายงานการประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ (เรื่องดวนที่ ๑) หลังจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
พอสมควร และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่หนึ่ง
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี
เปน ผูเสนอไวพิจารณาดว ยวิธีการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยใชบัตรลงคะแนน ตามขอบังคับฯ
ขอ ๖๗ (๒) และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวย
๑. นายกิตติ วะสีนนท
๒. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ
๓. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
๔. พลอากาศเอก ชนะ อยูสถาพร
๕. รองศาสตราจารยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
๖. นายนิพนธ นราพิทักษกุล
๗. คุณพรทิพย จาละ
๘. พลเอก รังสาทย แชมเชื้อ
๙. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
๑๐. ศาสตราจารยสม จาตุศรีพิทักษ
๑๑. นายสมบูรณ จิตเปนธม
๑๒. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๑๓. นางสาวสุขุมาลย ลัดพลี
๑๔. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
๑๕. พลเอก อกนิษฐ หมื่นสวัสดิ์
โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๑๗ วรรคหนึ่ง และที่ประชุม
มีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
๒. รางพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๒) หลังจากประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ (นายกล า นรงค จั น ทิ ก ) แถลงชี้ แ จงประกอบการเสนอรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อรางคําปรารภ
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใชเปนกฎหมาย
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ดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยใชบัตรลงคะแนน ตามขอบังคับฯ ขอ ๖๗ (๒) พรอมทั้ง
เห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตอไป
จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องกระทูถาม
เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว เรื่องที่คางพิจารณา เรื่องที่เสนอใหม และไดดําเนินการให
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ คือ ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญ (ระเบียบวาระที่ ๗)
โดยรองประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ คนที่ ห นึ่ ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ฯ
(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญฯ (นายสมชาย แสวงการ)
ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญฯ เปนครั้งที่สิบเอ็ด ออกไปอีก ๖๐ วัน โดยขอบังคับฯ
ขอ ๙๘ (๒) (ก) กําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาจพิจารณาอนุญาตใหขยายเวลาดังกลาว
ไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตเมื่อรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งหมดของคณะกรรมาธิการแลว
ตองไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวัน ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบใหงดใชขอบังคับฯ ขอ ๙๘ (๒) (ก)
ประกอบขอ ๒๑๓ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยโดยใชบัตรลงคะแนน
ตามขอบังคับฯ ขอ ๖๗ (๒) โดยใหคณะกรรมาธิการสามัญฯ ขยายเวลาการปฏิบัติงาน เปนครั้งที่สิบเอ็ด
ออกไปอีก ๖๐ วันนับแตวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ในระหว า งการพิ จ ารณาเรื่ อ งด ว น และเรื่ อ งอื่ น ๆ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
นัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

