เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา้ ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
เมื่ อ สมาชิ ก ฯ มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ศาสตราจารย์ พิ เ ศษพรเพชร วิ ชิ ต ชลชั ย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้
ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และเรื่องรับรองรายงานการประชุม จากนั้นได้ดาเนินการให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วน) หลังจากรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล) แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยมีสมาชิกฯ อภิปราย
แสดงความคิดเห็นพอสมควรและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๒๔ คน ประกอบด้วย
๑. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๒. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
๓. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
๔. พลตรี เจริญชัย หินเธาว์
๕. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
๖. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
๗. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
๘. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
๙. นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
๑๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์
กมลรัตนกุล
๑๑. นายมนตรี บุญพาณิชย์
๑๒. พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์
๑๓. นายเริงศักดิ์ สูทกวาทิน
๑๔. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์
๑๖. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ลาภเจริญทรัพย์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา้ ๑๗๒
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๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๗. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
๑๘. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์
๑๙. พลเอก สมโภชน์ วังแก้ว
๒๐. พลเอก สุชาติ หนองบัว
๒๑. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
๒๒. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
๒๓. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
๒๔. นายอัชพร จารุจินดา
โดยมีกาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๗ วรรคหนึ่ ง และที่ ประชุ มมี มติ ใ ห้ค ณะกรรมาธิ การวิส ามั ญฯ พิจ ารณา
ร่างพระราชบัญญั ติฉ บับนี้ ให้ แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๖๐ วั น นับ แต่วันที่ส ภานิติบั ญญัติแห่ง ชาติมีม ติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ต่ อ มา ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการ ประชุ ม สภาครั้ ง นี้
ไม่มีเรื่องกระทู้ถาม และหลังจากการประชุมสภาครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ขอเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ รัฐสภา ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
จากนั้น มีสมาชิกเสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๐ (๒) ให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้ น มาพิ จ ารณาก่ อ น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ไม่ มี ค วามเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
จึงได้ดาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๑) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์)
ได้ ข อขยายเวลาการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว เป็ น ครั้ ง ที่ ส าม ออกไปอี ก ๓๐ วั น
โดยข้อบังคับฯ ข้อ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) กาหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมสภา
และที่ ป ระชุ ม สภาอาจลงมติ ใ ห้ ข ยายเวลาที่ ก าหนดไว้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น สองครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เ กิ น สามสิ บ วั น
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๙๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบข้อ ๒๑๓
เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เป็นครั้งที่สาม ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๐ ง

หนา้ ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ) ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก
๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๓. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การ
ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... (ระเบียบวาระที่ ๗.๓)
โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นายกิตติ วะสีนนท์) ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เป็นครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้
ไม่มีเรื่องที่เสนอใหม่ และขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่ค้างพิจารณา
ออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้กล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ นาฬิกา
นัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ น้าทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

