รายงานสรุปผลงาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สำนักกรรมาธิการ ๓
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๒

สารประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
------------------------------------------------

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า “วิป สนช.”
เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งที่สภาตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ โดยมีหน้าที่
และอานาจที่สาคัญหลายประการ อาทิ การพิจารณาร่างกฎหมายหรือ เรื่องอื่นใด ตามที่สภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ห รื อ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ม อบหมาย การติ ด ตามมติ แ ละการตรวจรายงาน
การประชุมสภา การพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา
ตลอดจนการประสานงานระหว่ า งสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ กั บ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขึ้น ในปี ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทาหน้าที่กลั่นกรอง
เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมาย การพิจารณา
หนังสือสัญญาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การตอบกระทู้
ถามของรั ฐ มนตรี โดยคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะประสานงาน
กับคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเรียกว่า “วิปรัฐบาล”
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๓

อย่ า งใกล้ ชิ ด เป็ น ผลให้ ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอต่ อ สภาเป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น
ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกประทับใจและขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ ได้ร่วมมือ
ร่วมใจกันทางานอย่างเต็มที่จนภารกิจสาเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา
ในโอกาสนี้ ผมขออนุ ภาพแห่ งคุณพระศรีรัต นตรัยและพระสยามเทวาธิราช อีกทั้ง
พระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาล
ประทานพรให้กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน จงมีแต่ความสุข และความเจริญและสิ่งดีงามตามสมปรารถนา มีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรงทั้งกายและใจ ประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้าสืบไป

(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
ประธานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ใบฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
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๔

สารรองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
------------------------------------------------

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ กาหนดให้ส ภา
นิต ิบัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติ ทาหน้า ที่เ ป็น สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร หรือ สมาชิก วุฒิส ภา และมาตรา
๑๒๘ กาหนดให้ ส ภาผู้แ ทนราษฎรและวุฒิส ภา มีอานาจตราข้อ บัง คับ การประชุม เกี่ย วกับ เรื่อ ง
หรือ กิจ การอัน เป็น หน้า ที่แ ละอานาจของคณะกรรมาธิก ารสามัญ แต่ล ะชุด ประกอบกับ ข้อบัง คับ
การประชุม สภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ กาหนดให้ คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ
กิจ การสภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ มีห น้า ที่แ ละอานาจกระทากิจ การ พิจ ารณาสอบหาข้อ เท็จ จริง
หรือ ศึก ษาเรื ่อ งใด ๆ เกี ่ย วกับ เรื ่อ ง พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
หรือ ร่า งพระราชบัญ ญัติห รือ เรื่อ งอื่น ใดตามที่ส ภามอบหมายหรือ ตามที่ป ระธานสภามอบหมาย
ติด ตามมติแ ละตรวจรายงานการประชุม ของสภา กระทากิจ การหรือ พิจ ารณาเรื่อ งใด ๆ ที่ ไ ม่อ ยู่
ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการของคณะกรรมาธิการ ดาเนินงานทางด้านวิชาการ รับคาร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์
ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการหรือกรรมาธิการวิส ามัญ แล้ว แต่ก รณี เพื่อ ให้ เ ป็น ไปด้ว ย
ความเรียบร้อยเหมาะสม และเป็น ธรรม เป็น ต้น
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๕

ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญกิ จการสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ
ได้ท าหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดียิ่ ง ภายใต้ บทบาทหน้าที่ตามที่ กาหนดไว้ ในกฎหมาย หนัง สือ รายงานผล
การดาเนิ นงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ เล่มนี้ นั บเป็น ประโยชน์ อย่าง
ยิ่ง ที่ได้รวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ร า ษ ฎ ร ห ร ือ ส ม า ช ิก ว ุฒ ิส ภ า อ ัน เ ป ็น เ ค รื ่อ ง บ ่ง ชี ้ถ ึง ค ว า ม ตั ้ง ใ จ จ ร ิง ข อ ง ส ภ า
นิ ติบัญญัติแห่ง ชาติ ที่ป รารถนาจะสร้า งความมั่น คง สร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ตลอดจน
การสร้างโอกาสความเสมอภาค สร้า งความเท่าเทีย มกัน ให้แ ก่ สัง คม และเพื่อ ลดความเหลื่อ มล้า
ให้ สังคมสืบต่อไป
ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อนข้าราชการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเกิดผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นสาคัญ ยิ่งไปกว่านั้น
การทาหน้ าที่ ของสมาชิกสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ ตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปีที่ผ่านมา โดยไม่มีการ
ปิดสมัยประชุม สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่พร้อม
ขับเคลื่อนนาพาประเทศให้เดินหน้าตามแนวทางการปฏิรูป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชนสืบไป

(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
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๖

สารรองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
------------------------------------------------

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีหน้าที่และอานาจด้านนิติบัญญัติ คือการตรากฎหมาย
การควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รวมถึ ง ภารกิ จ ในการติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น งาน
ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กร
ธุรกิจและภาคประชาชน อยู่ในสภาวะที่จาเป็นต้องเข้ ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติด้วย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจึงได้กาหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ หลายประการ เพื่อผลักดันงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ควบคู่กันไปกับการทาหน้าที่ภายในของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอีกบทบาทหนึ่งด้วย เพื่อให้การปฏิบั ติหน้าที่ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ตามที่
กฎหมายกาหนด จึงได้มีการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนขึ้น โดยมีการริเริ่ม
ลงพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ เพื่อเป็น การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะจั ง หวั ด เผยแพร่ บ ทบาท หน้ า ที่ แ ละอ านาจของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ รวมถึง
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มกั บ การด าเนิ น งานของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ อั น จะน าไปสู่ ค วามรู้
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ความเข้าใจ และความร่วมมือในการดาเนินงานทางนิติบัญญัติ ตามสโลแกนที่ว่า “สะท้อนปัญหา นาพา
แก้ไข ห่วงใยประชา” ผ่านมาร่วม ๕ ปี เดินทางรับปัญหาของประชาชนครบทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยปัญหา
ต่าง ๆ ที่ได้รับมาแก้ไขนั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐบาล
และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
จั ด โครงการสมาชิ ก นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ บประชาชนเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น
ในชื่ อ โครงการสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ บประชาชนตามวิ ถี ไ ทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ตามนโยบาย
ของรั ฐ บาลเพื่ อ ร่ ว มมื อ ในกิ จ การต่ า ง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ และส่ ง เสริ ม
ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล
งานที่สาคัญอีกด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคืองานด้านวิจัย และงานด้านวิชาการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวิจัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการทางานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการ
และเผยแพร่ผลงานไปยังองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผมขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทุกท่านในการทางานด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
เพื่อ องค์กรด้ว ยดีอ ย่า งต่อ เนื่ องตลอดมา และขออ านาจคุ ณพระศรีรั ต นตรัย สิ่ งศัก ดิ์สิ ทธิ์ทั้ งหลาย
ในสากลโลกจงดลบันดาลให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุขกาย
สุขใจ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

(นายพีระศักดิ์ พอจิต)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
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สารเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
------------------------------------

ตลอดวาระของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4 ปีกว่า นับตั้งแต่
สภานิ ติ บัญญัติแ ห่ งชาติมีคาสั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญชุด นี้ไ ด้ทาหน้าที่คู่ข นานไปด้วยกั น
กับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาในเวลา
เดียวกัน ภารกิ จหลั กคือ ด้านกฎหมาย การพิจ ารณาร่างพระราชบัญ ญั ติ ท่ีเ สนอจากคณะรัฐมนตรี
จากสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และการเสนอขอแก้ ไ ขร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ บ างครั้ ง อาจขั ด
ต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาหนั งสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งและการถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง รวมทั้งพิจารณา
เรื่องที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือเรื่องที่ประชุมมอบหมาย การดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมการ ตลอดจนเรื่องรับคาร้องเรียนหรือเรื่องราว
ร้ อ งทุ ก ข์ ข องราษฎรเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ คณะกรรมาธิ ก ารคณะต่ า ง ๆ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจารณา และยังต้องดาเนินงานด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของสภาฯ ตลอดจนเสนอแนะต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานของ
สภาฯ และการดาเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของสภาฯ อีกด้วย
โดยที่ผ่านมามีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้าให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณามีมากกว่า
500 ฉบับ ซึ่งมีทั้งกฎหมายที่เสนอใหม่แ ละการแก้ไ ขเพิ่มเติม ซึ่งสภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติให้ ความ
เห็ นชอบแล้ว ถึง 444 ฉบับ และประกาศใช้เป็น กฎหมาย 327 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน
2562) ในจานวนนี้รวมถึงกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนด้วย ถือว่าเป็นการออกกฎหมายที่มีจานวนมาก
เมื่อเทียบกับระยะเวลาของรัฐสภาในช่วงที่ผ่าน ๆ มา เป็นการทาหน้าที่บัญญัติกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ต่ อ ประเทศชาติ ประชาชน ทั้ ง ในด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละในด้ า นการปฏิ รู ป ประเทศหลายด้ า น
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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และมีส่วนสาคัญในการช่วยประสานงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
ผู้แ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ให้ ทาหน้ าที่ไ ด้อย่างครบถ้ว นอีกด้ว ย ซึ่งผมมั่น ใจว่า ทั้งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับต่างทาหน้าที่กันอย่าง
แข็งขัน ตรงไปตรงมา ใช้เวลาพิจารณากันอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมไทย นับเป็นหน้าที่และภารกิจหนักหน่วงอยู่พอสมควร
แต่ผมเชื่อมั่นว่าการทุ่มเทสรรพกาลังในครั้งนี้ เป็นภารกิจที่ทุกคนภูมิใจ
ผมถื อ โอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ สมาชิ กสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่างกฎหมาย คณะกรรมาธิการสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย
ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ท าภารกิ จ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ต ลอดมา ดั ง รายละเอี ย ดที่ จ ะน าเสนอใน “รายงานผล
การดาเนิ น งานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ ปี 2557-2562” เล่มนี้
ขอบคุณครับ

(นายสมชาย แสวงการ)
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
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คานา
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า “วิป สนช.” (Ad hoc
Committee on the Nation Legislative Assembly Affairs) เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติตั้งขึ้น ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยนับตั้งแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขึ้น ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ทาหน้าที่กลั่นกรอง
เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณา
เรื่ องที่ คณะรั ฐมนตรี เสนอเข้ าสู่ การพิ จารณาของสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ไม่ ว่ าจะเป็ นการพิ จารณา
ร่างกฎหมาย การพิจารณาหนังสือสัญญาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องให้ความเห็นชอบตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ หรือการอนุมัติพระราชกาหนด เป็นต้น โดยประสานงานกับคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเรียกว่า “วิปรัฐบาล” อย่างใกล้ชิด เป็นผลให้การพิจารณาเรื่อง
ที่ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น
ทั้ งนี้ ในการด าเนิ นงานของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ ที่ ผ่ านมาได้ วางหลั กเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติงานสาหรับเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาไว้อย่างชัดเจน
เช่น แนวทางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง กรณีประชาชน หรือสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติ หรือการเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่อาจขัดต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ท่ี
คณะรัฐมนตรีเสนอ หรือการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน
หรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แล้วรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อสภา
รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมาธิการหลักในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ประกอบกับผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ถือเป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับการบริหาร
การประชุมของสภานิติบัญญัติ แห่ งชาติ และยังเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียม
ความพร้อมรองรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
หวังว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่ผู้สนใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือการสนับสนุนภารกิจของสภา
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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สารบัญ
หัวเรื่อง
- สารประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
- สารรองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คนทีห่ นึง่
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีห่ นึ่ง
- สารรองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนที่สอง
- สารเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
- คานา
- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๑ ความเป็นมาและองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
๒.๑ การพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒.๑.๑ การพิจารณาร่างกฎหมาย
๒.๑.๒ บทบาทของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอขอแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัตขิ ัดหลักการ
๒.๑.๓ การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในวาระที่สาม
๒.๑.๔ การพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑.๕ การพิจารณาร่างกฎหมาย หนังสือสัญญา และเรื่องอืน่ ๆ ที่มปี ระเด็นอันสมควร
ตัง้ คณะกรรมการขึน้ พิจารณาศึกษาล่วงหน้า
๒.๑.๖ การพิจารณาญัตติ
๒.๑.๗ การพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๒๕
๑๓๘
๑๕๔
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๒.๑.๘ การพิจารณารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปีหรือรายงานอื่นทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๒.๑.๙ การดาเนินการด้านเรื่องร้องเรียนหรือเรือ่ งร้องทุกข์ของราษฎร
๒.๑.๑๐ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
๒.๒ ประมวลมติที่สาคัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๒.๒.๑ ด้านกฎหมาย
๒.๒.๒ ด้านญัตติ
๒.๒.๓ ด้านการพิจารณารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปีหรือรายงานอืน่ ที่กฎหมาย
กาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ส่วนที่ ๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔.๑ การปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๔.๒ การปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก. แผนผังห้องประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- ภาคผนวก ข. หน้าเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
- ภาคผนวก ค. โครงสร้างการบังคับบัญชา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สานักกรรมาธิการ ๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตั ิหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- ภาคผนวก ง. แผนผังการประสานงานด้านกฎหมาย
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รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๑๕๙
๑๗๐
๑๗๔
๑๘๑
๑๘๑
๒๓๐
๒๓๒
๒๓๗
๒๓๙
๒๖๘
๒๘๓
๒๘๕
๒๘๗
๒๘๙
๒๙๑
๒๙๕
๒๙๙

๓๐๓

๑๓

บทสรุปผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดให้ มี สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ ประกอบด้ วยสมาชิกจานวนไม่เกินสองร้อยห้ า สิ บคน โดยให้ ส ภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และรั ฐ สภา ต่ อ มาเมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ซึ่งบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ กาหนดว่า
ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทาหน้าที่รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วั น ก่ อ นวั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ตามลาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ สิ้ น สุ ด ลงในวั น ก่ อ นวั น เรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาครั้ ง แรกภายหลั ง การเลื อกตั้ ง ทั่ ว ไปที่ จั ด ขึ้ น
ตามรัฐธรรมนูญนี้
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าวสามารถสรุปบทบาทหลักตามหน้าที่และอานาจของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดังนี้
- การลงมติแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
- การให้ ความเห็ น หรือ ข้ อเสนอแนะกับ คณะกรรมาธิ การยกร่า งรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อประกอบ
การพิจ ารณาในการจั ด ทาร่า งรัฐธรรมนู ญ และการพิจารณาให้ ความเห็ น ชอบหรือไม่เห็ น ชอบร่า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติไ ด้มีมติร่ว มกัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
- การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ตลอดจนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
- การพิจารณาติด ตามและตรวจสอบการบริหารงานราชการแผ่นดิน ผ่านการตั้งกระทู้ถาม
รั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งอั น ใดเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ หรื อ การเสนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายเพื่ อ ซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง
จากคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรณีที่มี
ปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาใด ๆ กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ
- การให้บุคคลพ้นจากตาแหน่ง หรือการให้ความเห็นชอบบุคคลดารงตาแหน่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
- การวินิ จ ฉัย ชี้ข าดในกรณีเ มื่ อไม่ มีบ ทบั ญ ญัติ แ ห่ง รัฐ ธรรมนูญ นี้บั ง คับ แก่ก รณี ใ ดที่ เ กิด ขึ้ น
ในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนการตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๔

อาศัยอานาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ วรรคสอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ซึ่ ง มาตรา ๑๒๘ ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภามี อ านาจ
ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อ บังคับการประชุม ดังกล่าวมีสาระเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบั ติหน้าที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
วิธีการประชุม การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ
การเสนอญั ต ติ การอภิ ปราย การลงมติ การตั้ง กระทู้ถาม การเปิด อภิ ปรายทั่ ว ไป และกิ จการอื่ น
เพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
จากภารกิ จ หน้ า ที่ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี ห ลากหลายด้ า น การพิ จ ารณาศึ ก ษา
เรื่องใด ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงดาเนินการผ่านกลไกของคณะบุคคล
ที่เรียกว่า “คณะกรรมาธิการ” อันประกอบด้วย คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วิป สนช. เป็นคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ วรรคสอง และต่อมา
มีการตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นใช้บังคับแทน โดยข้อ ๒๒๑
กาหนดให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ยังคงเป็นคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติมีหน้าที่และอานาจในการ
ติ ด ตามมติ แ ละตรวจรายงานการประชุ ม ของสภา ประสานงานระหว่ า งสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง กลั่ น กรองเรื่ อ งก่ อ นเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การประชุม ให้ สมาชิก สภานิ ติบั ญญัติ แ ห่ง ชาติ ได้รั บทราบข้ อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
เรื่ อ งที่ เ สนอต่อ สภาเพื่อ พิ จารณาก่ อนการประชุ ม สภานิ ติบั ญญัติ แห่งชาติ ตลอดจนการเสนอแนะ
และการสนับสนุนกิจการของสภาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามข้อบังคับการประชุมสภากว่า ๔ ปี คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จานวน ๒๑๔ ครั้ง
โดยมี การประชุ มครั้ งแรกเมื่ อปี ๒๕๕๗ เป็ นการประชุ มคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และมีการประชุมครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๖๒ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดการประชุมจาแนกรายปี สรุปได้ดังนี้
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๑๕

ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒

มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน
มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน
มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน
มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน
มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน
มีการประชุมคณะกรรมาธิการ จานวน

๑๑
๔๖
๔๕
๔๗
๕๑
๑๔

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

สาหรับข้อมูลสถิติการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิ ติบัญญั ติแ ห่ ง ชาติ แล้ว เสนอแนะต่อที่ ประชุม สภาเพื่อเป็ น แนวทางดาเนิน การของที่ประชุมสภา
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- การพิจารณาร่างกฎหมาย
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน ๔ ฉบับ
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติเ พื่อพิจ ารณา และเข้ าสู่ก ารพิจ ารณาของคณะกรรมาธิก ารวิ สามัญ กิจการสภานิ ติ บัญญั ติ
แห่งชาติ แบ่งเป็น
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
จานวน ๑๓ ฉบับ
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติ
จานวน ๔๕๘ ฉบับ
๓. พระราชกาหนดที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน ๑๖ ฉบับ
- การพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาหนั ง สื อ สั ญ ญา
ตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้เสนอต่อสภาหรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด ก่อนที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา
เป็นลาดับต่อไป รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๑ เรื่อง โดยสามารถจาแนกเป็นประเภทของเรื่องได้ ดังนี้
๑. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาฯ
จานวน ๕๖ เรื่อง
๒. รับทราบเรื่องอื่นใดฯ ตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ
จานวน ๕ เรือ่ ง

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

15

๑๖

- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ หนังสือสัญญา และเรื่องอื่นใดก่อนบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หนังสือสัญญา และเรื่องอื่น ๆ เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายหรือประเด็นที่อ่อนไหวและอยู่ในความสนใจของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญอาจเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาก่อนที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และทาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟัง ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติเพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยเป็นเรื่องอันอยู่
ในหน้ า ที่ แ ละอ านาจของประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นการตั้ ง คณะกรรมการ นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้กาหนดแนวทางการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งมีหน้าที่และ
อานาจเกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การพิจารณาร่างกฎหมาย หนังสือสัญญาและเรื่องอื่น ๆ
ที่มี ประเด็ น อัน สมควรตั้ ง คณะกรรมการหรื อมอบหมายคณะกรรมาธิ การพิจ ารณาศึ ก ษาล่ ว งหน้ า
ประกอบด้วย
๑. การตั้งคณะกรรมการ
จานวน ๒๖ คณะ
๒. การมอบหมายคณะกรรมาธิการ
จานวน ๑๐ คณะ
- การพิจารณาญัตติ
โดยที่ข้อบังคับการประชุมสภากาหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถเสนอญัตติ ขอให้
สภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามั ญแล้วแต่ละกรณี จะต้องระบุกิจการหรือเรื่อง
ให้ชัดเจนและไม่ซ้าหรือซ้อนกัน และจะต้องไม่ซ้าหรือซ้อนกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาสภาคณะต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุม สภาเป็นไปในแนวทาง
เดี ย วกั น คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ กิจ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเสนอญัตติและพิจารณากลั่นกรองญัตติตามข้อบังคับการประชุม สภาไว้ด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาเห็นชอบตามญัตติที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอแนะต่อสภาเพื่อให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการตามที่มีการเสนอญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการ จานวน ๒๓ ญัตติ
- การพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดารงตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เป็น เรื่องที่มีความสาคัญและการพิจารณามีขอบเขตเกี่ยวเนื่องทั้งด้านกฎหมายและความประพฤติ
ส่วนบุคคลที่ควรต้องมีการพิจารณาข้อมูลเชิงลึก ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางดาเนินการตามกรณีดังกล่าว
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการ

16

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๑๗

สามัญเพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่น กรองและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้วรายงานผลต่อที่ประชุมสภา โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่ง หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ และให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งไปในคราว
เดียวกัน จานวน ๔๑ ครั้ง จากการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ ให้ดารงตาแหน่ง จานวน
รวม ๔๒ ครั้ง
- การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่ก ฎหมายกาหนดให้
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยที่กฎหมายหลายฉบับทั้งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญ หรือพระราชบัญญัติไ ด้มี
บทบัญญัติกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สภา
ได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งยังรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วย โดยได้กาหนด
ระยะเวลาแตกต่างกันไปตามกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
ในฐานะองค์กรผู้ใช้อานาจนิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารรูปแบบหนึ่ง โดยที่การพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติ งานหรือรายงานประจาปี ของหน่ ว ยงานที่เสนอต่อสภานั้น จ ะมีสมาชิ กสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ให้ ค วามสนใจในผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรใดจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น หรืออาจมีมีข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อสภาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้
หน่ ว ยงานได้ เ สนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ รายงานประจ าปี ต่ อ สภา จ านวน ๑๓๔ เรื่ อ ง
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่
กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วมีมติ มอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาศึกษา จานวน ๖๓ ฉบับ โดยแยกเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว ดังนี้
๑. คณะกรรมาธิการการเมือง
จานวน ๒๐ เรื่อง
๒. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
จานวน ๗ เรื่อง
๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ จานวน ๖ เรื่อง
๔. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
จานวน ๑๑ เรื่อง
๕. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
จานวน ๑ เรื่อง
๖. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
จานวน ๓ เรื่อง
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๘

๗. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน
จานวน ๘ เรื่อง
๘. คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
จานวน ๓ เรื่อง
๙. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๑ เรื่อง
๑๐. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
จานวน ๑ เรื่อง
๑๑. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
จานวน ๒ เรื่อง
- การดาเนินการด้านเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์ของราษฎร
บทบาทภารกิจรับคาร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการ
คณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยที่การเสนอ
คาร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถกระทาได้ในหลายช่องทางทั้งการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อ
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภา การเสนอผ่ า นสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ห รื อ ประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาโดยตรง ด้วยช่องทางการเสนอคาร้องเรียนที่หลากหลายเป็นเหตุผล
หนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกันด้วยการจัดทาระบบข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนเฉพาะของแต่ละคณะกรรมาธิการส่งผลต่อข้อมูล ภาพรวมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้วางกรอบแนวทางการดาเนินการหรือแนวทางปฏิบัติขอความร่วมมือให้
คณะกรรมาธิการสามัญที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งข้อมูลไปยัง ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ทุกครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทาสารบบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยสรุปข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ดังนี้
ปี ๒๕๕๘ มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๘๑๐ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๗๘๖ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๒๔ เรื่อง
ปี ๒๕๕๙ มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๔๒๐ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๔๑๑ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๙ เรื่อง
ปี ๒๕๖๐ มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๓๗๓ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๓๕๔ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๑๙ เรื่อง
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ปี ๒๕๖๑ มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๒๘๘ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๒๒๘ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๖๐ เรื่อง
ปี ๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๓๒ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๑๑ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๒๑ เรื่อง
- การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
จากภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายเบื้องต้น
ก่ อ นเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาพิ จ ารณาซึ่ ง ถื อ เป็ น บทบาทส าคั ญ ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล้ ว นอกจากนี้
ยังปรากฏหน้าที่และอานาจที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภา ได้แก่ การเสนอแนะต่อประธานสภา
เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดของงบประมาณ และการแปรญั ต ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในส่วนของสภาและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา การเสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก การประชาสัมพันธ์และกิจการอื่น ๆ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ
ตามที่ที่ประชุมสภา หรือประธานสภามอบหมาย ซึ่งอานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสภาดังกล่าวนี้จะเป็น
ภารกิจในการบริหารจัดการภายในทั้ง ในส่วนของสภาและสานักงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เกี่ยวข้อง ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑. ด้านการประชุม
๒. ด้านงบประมาณ
๓. ด้านความปลอดภัย
๔. ด้านการประชาสัมพันธ์
- สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑. คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยที่ ก ารประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ถื อ เป็ น การประชุ ม ระดั บ ชาติ อ ย่ า งเป็ น ทางการ
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๘ และข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙ ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ระบุให้
ที่ ป ระชุ ม สภามี ว าระพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ รายงาน
การประชุมสภาถือเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนของ การประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติครั้งนั้นๆ อย่างครบถ้วน โดยการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการจะพิจารณาตรวจสอบ
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๒๐

ความถูกต้องของรายงาน พิจารณาคาขอแก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาว่าสมควรจะตัดถ้อยคาหรือ ข้อความ
ที่ไ ด้มีการอภิปรายขอถอนคาพูด หรือถูกสั่งให้ ถอน การแถลงต่อที่ประชุมสภาถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุมหากมีสมาชิกตรวจสอบและมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง และการเสนอความเห็นต่อ
สภาว่าสมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับหรือไม่
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานคณะอนุ กรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน
การประชุมสภา จานวน ๑๙๙ ครั้ง โดยพิจารณาตรวจรายงานการประชุม รวมจานวน ๔๒๙ ฉบับ
แบ่ ง เป็ น ๑) การตรวจรายงานการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ านวน ๓๘๘ ฉบั บ และ
๒) การตรวจรายงานการประชุม ลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๔๑ ฉบับ โดยสามารถจาแนก
ผลดาเนินงานเป็นรายปี ได้ดังนี้
ปี ๒๕๕๗ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๓๓ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๕ ฉบับ
ปี ๒๕๕๘ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๗๙ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๑๓ ฉบับ
ปี ๒๕๕๙ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๘๔ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๖ ฉบับ
ปี ๒๕๖๐ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๗๔ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๖ ฉบับ
ปี ๒๕๖๑ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๙๑ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๙ ฉบับ
ปี ๒๕๖๒ พิจารณารายงานการประชุมสภา
จานวน ๒๗ ฉบับ
- พิจารณารายงานการประชุมลับสภา จานวน ๒ ฉบับ
๒. คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“การติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ” เป็นการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ตามข้อบั งคับการประชุมสภาอีกประการหนึ่ง ซึ่ง มีความสาคัญ เนื่องจากหน้าที่และอานาจ
ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านกลไก
ของระบบงานด้านคณะกรรมาธิการ โดยการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการ
ติด ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ไ ด้ ก าหนดกรอบการด าเนิ น งานในการติ ด ตามมติ ข องสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติไว้จานวน ๘ กรอบการดาเนินงาน ครอบคลุมการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดังนี้
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กรอบที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สามแล้ว
จานวน ๔๔๔ ฉบั บ โดยเป็ น กรณี ที่ มี ข้ อสั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก าร จ านวน ๓๓๐ ฉบั บ และ
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อสภาแล้ว
จานวน ๒๒๐ ฉบับ
กรอบที่ ๒ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การตรากฎหมายล าดั บ รองเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย การตรากฎหมายลาดับรองจะเริ่มขึ้นเมื่อกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตินั้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีจานวน ๓๙๓ ฉบับ
โดยเป็นกฎหมายที่มีกรณีต้องตรากฎหมายลาดับรอง จานวน ๒๐๓ ฉบับ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูล จานวน ๑๐๐ ฉบับ)
กรอบที่ ๓ การติดตามผลการตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลใช้บังคับแล้ว ผลการตั้ง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะเริ่มขึ้นเมื่อกฎหมาย
ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
แล้ ว ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี จ านวน ๓๙๓ ฉบั บ โดยเป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดให้ ต้ อ งตั้ ง
คณะกรรมการ จ านวน ๑๑๑ ฉบั บ ทั้ ง นี้ เป็ น กฎหมายที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ
ดาเนินการแล้วหรือดาเนินการบางส่วน รวมจานวน ๑๐๒ ฉบับ
กรอบที่ ๔ การติด ตามผลการดาเนิ นการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาแต่ ล ะคณะรวมจ านวน ๑๘๑ ฉบั บ ซึ่ ง ในจ านวนดั ง กล่ า วเป็ น กรณี ที่ มี ข้ อ สั ง เกต
หรือข้อเสนอแนะซึ่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ส่งข้อสั งเกตดังกล่ าวไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว จานวน ๑๗๕ ฉบับ และคณะรัฐมนตรี
รับทราบรายงานผลการปฏิ บัติต ามข้อสังเกตตามที่ห น่ ว ยงานเสนอและเสนอต่อสภาแล้ว จานว น
๑๑๓ ฉบับ
กรอบที่ ๕ การติด ตามผลการดาเนิ นการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๓๙ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญตามข้อบังคับการประชุม จานวน ๒๙ ฉบับ
ซึ่งในจานวนดังกล่าว เป็นกรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะซึ่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
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๒๒

หน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งข้อสังเกตดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว
จานวน ๒๔ ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตตามที่หน่วยงานเสนอ
และเสนอต่อสภาแล้ว จานวน ๑๙ ฉบับ
กรอบที่ ๖ การติดตามผลการดาเนินการตามกระทู้ถาม
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ก ารตั้ ง กระทู้ ถ ามซึ่ ง มี ก ารถาม - ตอบ ในที่ ป ระชุ ม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๗๕ กระทู้ถาม ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นกระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตาม
เพิ่มเติม จานวน ๑๖ กระทู้ถาม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลดาเนินการตามประเด็นข้อสังเกต
ของที่ประชุมสภาแล้ว จานวน ๑๕ กระทู้ถาม
กรอบที่ ๗ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น ต่อสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด จ านวน ๑๘๑ เรื่ อ ง ซึ่ ง ในจ านวนดั ง กล่ า วเป็ น กรณี
ทีส่ มาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประเด็นทีต่ ้องติดตาม
จานวน ๒๐ เรื่อง โดยหน่ วยงานหรือองค์กรที่เสนอรายงานได้รายงานผลดาเนิ นการตามประเด็น
ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาครบเรียบร้อยแล้ว
กรอบที่ ๘ การติด ตามผลการดาเนิ น การตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อกรณีการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นใดตามที่
มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ และมีเรื่องอื่นใดตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือคณะรัฐมนตรี
มีมติให้เสนอต่อสภา หรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด เสนอต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ รวมจานวน ๖๑
เรื่อง ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นกรณีที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอภิปรายซักถามหรือตั้งข้อสังเกต
อันเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม จานวน ๓ เรื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รายงานผลดาเนินการ
ตามประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมสภาครบเรียบร้อยแล้ว
จากข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านตลอดจนการพิ จ ารณาวางกรอบการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ จ ะเข้ า สู่
การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางการบริหารการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่ ง ชาติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพิ จ ารณาเรื่ อ งได้ อ ย่ า งร อบคอบ ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ที่กาหนดไว้อ ย่างครอบคลุมภารกิจ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปรียบได้กับ “ฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายวางแผน” ในการพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านนิติบัญญัติ ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการประสานงาน

๒๓

กับฝ่ ายบริห ารและองค์ก รอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง อี กทั้ง ยัง ช่วยสนั บสนุนการปฏิ บัติภ ารกิจ ในภาพรวม
ของสภาให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยอี ก ด้ ว ย นอกจากเนื้ อ หาข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
ได้พิ จารณากาหนดกรอบหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางการปฏิบั ติต่ าง ๆ โดยเฉพาะกรณีที่ รัฐธรรมนู ญ
หรือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้บัญญัติรายละเอียดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ได้แก่
การกาหนดแนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยสมาชิกสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคสอง
กรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอของบประมาณเพื่ อ ประกอบการด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) การวางแนวทางการจัดทารายงานผลการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ กรณี ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ สนอขอแก้ ไ ข
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ขั ด หลั ก การตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การเสนอญั ต ติ แ ละการพิ จ ารณากลั่ น กรองญั ต ติ เ พื่ อ ขอตั้ ง
คณะกรรมาธิการ เป็นต้น
-----------------------------------------
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒๕

๑.๑ ความเป็นมาและองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ เมื่อ วัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ งตั้งสมาชิกสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ านวนสองร้ อ ยยี่ สิ บ คนตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ถ วายค าแนะน า
เพื่อทาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และต่อมาในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... พิจารณา
เสร็จแล้ว โดยมีผลใช้บังคับเป็นข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
โดยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ได้กาหนดให้
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น โดยมี
องค์ประกอบเป็นไปตามข้อ ๘๗ วรรคหนึ่ง ดังนี้
“ข้อ ๘๗ ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง
มีจานวนไม่เกินยี่สิบแปดคน ประกอบด้วยประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานสภา
เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาตามข้อ ๘๔ วรรคสอง
ทุกคณะคณะละหนึ่ งคน ผู้แ ทนคณะรัฐมนตรีจานวนหนึ่ งคน และเลขาธิการเป็น กรรมาธิการ และ
ให้ ตามข้อ ๘๘ อีกไม่เกินเจ็ดคน”
ซึ่งในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๗ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแ ห่ งชาติได้มีมติตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติ
แห่งชาติขึ้นจานวนยี่สิบแปดคน ประกอบด้วย

๒๖

๑) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนที่หนึ่ง
๓) นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คนที่สอง
๔) นายกล้านรงค์ จันทิก (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการเมือง)
๕) พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน)
๖) พลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และกิจการตารวจ)
๗) พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น)
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา)
๙) พลอากาศเอก ชนะ อยูส่ ถาพร (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง)
๑๐) พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการพลังงาน)
๑๑) นายเจตน์ ศิรธรานนท์ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข)
๑๒) พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ)
๑๓) นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส)
๑๔) พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์)
๑๕) พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการคมนาคม)
๑๖) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ)
๑๗) พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๑๘) พลเอก สิงห์ศกึ สิงห์ไพร (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน)
๑๙) พลตารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ผู้แทนของคณะกรรมาธิการการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว)
๒๐) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (ผู้แทนคณะรัฐมนตรี)
๒๑) นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
๒๒) พลเอก นพดล อินทปัญญา (ที่ประชุมสภาเลือก)
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๒๗

๒๓) นายยุทธนา ทัพเจริญ (ที่ประชุมสภาเลือก)
๒๔) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล (ที่ประชุมสภาเลือก)
๒๕) นายสมชาย แสวงการ (ที่ประชุมสภาเลือก)
๒๖) นางสุวิมล ภูมิสิงหราช (ที่ประชุมสภาเลือก)
๒๗) พลเอก อกนิษฐ์ หมืน่ สวัสดิ์ (ที่ประชุมสภาเลือก)
๒๘) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ (ที่ประชุมสภาเลือก)
และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
- คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอเปลี่ยนตัวผู้แทนของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาได้มีมติตั้ง พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นกรรมาธิการ
วิสามัญแทน พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
- พลเอก ศิ ริ ชั ย ดิ ษ ฐกุ ล ได้ ล าออกจากสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติตั้งพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติตั้งนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา คนใหม่ เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ แทน พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ดังนั้น ในคราวประชุมสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๗/๒๕๕๙ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม สภาจึ ง ได้ มี ม ติ ตั้ ง
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ได้ลาออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่
๒๑ ธั นวาคม ๒๕๕๙ ดั งนั้ น ในคราวประชุม สภานิ ติบั ญญั ติแ ห่ง ชาติ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วัน ศุก ร์ที่
๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม สภาจึ ง ได้ มี ม ติ ตั้ ง พลโท อภิ รั ช ต์ คงสมพงษ์ (ยศในขณะนั้ น )
เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ผู้แทนคณะรัฐมนตรี ได้ลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติตั้งนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมาธิการ
วิสามัญแทน
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๒๘

- นางวรารัต น์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา พ้นจากตาแหน่ ง เนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติ ตั้ง นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่ เป็นกรรมาธิการวิสามัญ
แทน
- นายสุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ ผู้ แ ทนคณะรั ฐ มนตรี ได้ ล าออกจากกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม สภาจึ ง ได้ มี ม ติ ตั้ ง นายสุ ว พั น ธุ์ ตั น ยุ ว รรธนะ
เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ได้ลาออกจากคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จึงพ้นจาก
กรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ ดั ง นั้ น ในคราวประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ครั้ ง ที่ ๓๕/๒๕๖๑ วั น ศุ ก ร์ ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติตั้งนายกิตติ วะสีนนท์ เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน
- พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ผู้แทนคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ถึงแก่
อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติตั้ง พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เป็นกรรมาธิการวิสามัญ
แทน
๑.๒ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ตามข้อ ๘๗ วรรคสอง ดังนี้
“คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญตามวรรคหนึ่ ง มี อานาจหน้ าที่ กระทากิจ การ พิ จารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่อง
อื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธานสภามอบหมาย
(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา
(๓) กระทากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
อื่นของสภา
(๔) ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ
(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับ
การพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุ มสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญ
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๒๙

หรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๗/๑ ข้อ ๘๘ ข้อ ๑๓๓ ข้อ ๑๓๘ ข้อ ๑๕๔ หรือข้อ ๑๖๖ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม
(๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๙๓
และข้อ ๙๔ เพื่อลดภาระของผู้มาชี้แจง
(๗) ดาเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของสภา
(๘) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภาและการดาเนินกิจการ
ในด้านต่าง ๆ ของสภา
(๙) รับคาร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิ การ
คณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
(๑๐) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๑๐๓ และข้อ ๒๑๖
(๑๑) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดของงบประมาณและ
การแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนของสภาและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิก
(๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา”
ต่อมาได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นไว้ ให้ใช้
แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
ดังนั้น สภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติจึงได้ต ราข้อบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ใช้บังคับแทนข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ
ตามข้อ ๘๑ วรรคสอง ดังนี้
“คณะกรรมาธิการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจกระทากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่อง
อื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธานสภามอบหมาย
(๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา
(๓) กระทากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการอื่น
ของสภา
(๔) ประสานงานระหว่ า งสภากั บ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ คณะรั ฐ มนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนู ญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกิจการของคณะกรรมาธิการ
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๓๐

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับ
การพิจารณารายชื่อสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญหรือ
กรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๒ ข้อ ๘๓ ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๒ ข้อ ๑๔๔ หรือข้อ ๑๖๓ แล้วแต่กรณี เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม
(๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๘๘
และข้อ ๘๙ เพื่อลดภาระของผู้มาชี้แจง
(๗) ดาเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจการ
ของสภา
(๘) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภา และการดาเนินกิจการ
ในด้านต่าง ๆ ของสภา
(๙) รับคาร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการ
คณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
(๑๐) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๙๘
(๑๑) เสนอแนะต่ อ ประธานสภาเกี่ ย วกั บ การกาหนดรายละเอี ยดของงบประมาณ
และการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในส่วนของสภาและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิก
(๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา”
โดยอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ หน้ า ที่แ ละอ านาจของคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามั ญ กิ จการสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต ามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ทานองเดียวกัน
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓๓

๒.๑ การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒.๑.๑ การพิจารณาร่างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กาหนดให้มีสภา
นิติบัญญัติแ ห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยกาหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีอานาจหน้าที่หลายประการ อานาจหน้าที่หลักคืองานด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ การพิจารณา
ร่างกฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔) รวมถึง
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา ๔๖) และการพิจารณาอนุมัติพระราชกาหนด (มาตรา ๒๑ วรรคสอง)
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างกฎหมายหรือกฎหมายนั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่สภานิติบัญญั ติแห่งชาติ
จะพิจารณา ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๘๗ (๑) เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการตราร่ า งกฎหมาย
หรือกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาสาระด้วย จากนั้นจะพิจารณากาหนดแนวทางการพิจารณาร่างกฎหมาย
หรือกฎหมายในสภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติต่อไป หากเป็นร่างพระราชบัญญัติจะพิจารณาว่าหากสภา
รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นั้ น ไว้ พิ จ ารณาแล้ ว สมควรแนะน าที่ ป ระชุ ม สภา
ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น พิ จ ารณา มอบหม ายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภา
หรื อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ คณะใดที่ ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ นแล้ ว เป็ น ผู้ พิ จ ารณาขั้ น คณะกรรมาธิ ก ารต่ อ ไป
หรือสมควรพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา หรือหากร่างพระราชบัญญัติใดเห็นว่ามีประเด็นปัญหา
ยังไม่สมควรที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา ก็อาจเสนอความเห็นให้มอบหมายคณะกรรมาธิการ
สามัญประจาสภาที่เกี่ย วข้องไปพิจารณาศึกษา หรือเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาล่วงหน้าก่อนที่สภาจะรับหลักการ

๓๕

๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ((แก้ไขเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม เพิม่ วรรคสี่ถงึ วรรคสิบสอง)
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง เพิ่มจานวนสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ)
๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒ วรรคสาม เกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
และแก้ไขมาตรา ๓๙/๑ เกีย่ วกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฯ ตามข้อสังเกตของพระมหากษัตริย์)
พระราชกาหนดทีเ่ สนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๑๖ ฉบับ
๑. เสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๑ จานวน
๗ ฉบับ คือ
๑) พระราชกาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๕) พระราชกาหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗) พระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๒ จานวน ๙ ฉบับ คือ
๑) พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) พระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖) พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
๗) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
๘) พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จานวน ๑๓ ฉบับ
๑.๑ เสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔
จานวน ๓ ฉบับ คือ
๑.๑.๑ เสนอโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผู้เสนอขอถอน)
๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๑.๒ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ เสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ โดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จานวน ๑๐ ฉบับ คือ
๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
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๓๗

๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๔๕๘ ฉบับ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้ต้องตราขึ้น
จานวน ๑๒ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... (มาตรา ๖๕ วรรคสอง และมาตรา ๒๗๕)
๒) ร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (มาตรา ๒๕๙)
๓) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๒๗๔)
๔) ร่างพระราชบัญญัตวิ ินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (มาตรา ๖๒ มาตรา ๒๗๘)
๕) ร่างพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๕๘
มาตรา ๒๗๘)
๖) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรา ๖๓ มาตรา ๒๗๘)
๗) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (มาตรา ๕๔ วรรคหก
มาตรา ๒๕๘ จ.)
๘) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๙๘
มาตรา ๒๗๗)
๙) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (มาตรา ๑๙๖
มาตรา ๒๗๗)
๑๐) ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๗๗)
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... (มาตรา ๗๖ วรรคสาม)
๑๒) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. .... (มาตรา ๗๗ มาตรา ๒๕๗ ค.)
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๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับงบประมาณรายจ่าย จานวน ๑๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีอากร จานวน ๒๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)
๒) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหน่วยงานทีไ่ ด้รับยกเว้นภาษี
ประจาปี)
๓) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุน้ ส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นติ ิบคุ คล)
๔) ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขให้สอดคล้อง
กับร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....)
๖) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา)
๗) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็นการถาวร)
๘) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มระบบแบ่งปันผลผลิต
นอกเหนือจากการให้สัมปทาน)
๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุง
การยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)
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๓๙

๑๐) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดให้ผู้รบั สัมปทาน
รับผิดชอบและวางหลักประกันในการรือ้ ถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกในการ
สารวจ ผลิต เก็บรักษรหรือขนส่งปิโตรเลียม)
๑๕) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
๑๖) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการป้องกัน
การกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กนั (Transfer Pricing))
๑๗) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (National e-Payment)
๑๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อให้บริษทั
และห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคานวณภาษีเงินได้นิติบคุ คล)
๑๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อการจัดตัง้ สานักงานเศรษฐกิจการค้าที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยฯ)
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้ใช้เงินตราต่างประเทศ
ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้)
๒๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง)
๒๒) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้
จากการลงทุนในตราสารหนีผ้ ่านกองทุนรวม)
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับการเวนคืน โอน หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จานวน ๘ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ ในท้องที่อาเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
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๔๐

๓) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
บางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในท้องที่อาเภอบางบัวทอง อาเภอบางใหญ่ อาเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตโิ อนทีร่ าชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท
ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจาหน่ายทีด่ ินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในท้องที่ตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับทีด่ ิน จานวน ๑๐ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี)
๓) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายทีด่ ินแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติทรี่ าชพัสดุ พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา จานวน ๒๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
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๔๑

๕) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยตั ิธรรม พ.ศ. ....
๒๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....
๒๒) ร่างพระราชบัญญัติพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒.๗ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับการสาธารณสุข จานวน ๑๙ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์)
๗) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัตวิ ัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๔๒

๑๒) ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๘ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับสถาบันการเงิน จานวน ๑๙ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง)
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กับประชาชนฯ)
๑๗) ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....
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๔๓

๒.๙ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรม การป้องกันอาชญากรรม จานวน ๗๐ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพื่อคุม้ ครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้าประกันและผู้จานองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชนั้ ต้น)
๒) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การดาเนินคดีแบบกลุ่ม)
๓) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขความผิด
เกี่ยวกับเพศ)
๔) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดนิยามคาว่า
"เจ้าพนักงาน")
๕) ร่างพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับค้าประกันและจานอง)
๗) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎกี า)
๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง) (หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องเมือ่ มีการโอนสิทธิเรียกร้อง)
๙) ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารเด็ก)
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การโอนคดีจากศาลชัน้ ต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคาคูค่ วามโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคาคูค่ วาม
ไปยังต่างประเทศ)
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
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๑๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดนิ จัดสรร)
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ....
๒๑) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๒) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา)
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๔) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
๒๕) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๖) ) ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๗) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชัว่ คราว หลักเกณฑ์การบังคับคดี
ผู้ประกัน และการอุทธรณ์คาสั่งศาลทีไ่ ม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
๓๐) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษ
ปรับ การรอการกาหนดโทษและรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผูถ้ ูกใช้)
๓๑) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๒) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๓) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๔) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
๓๕) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การบังคับคดีปกครอง)
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๔๕

๓๖) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๓๗) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
๓๘) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
๓๙) ร่างพระราชบัญญัติคา่ ตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๐) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
๔๑) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ....
๔๓) ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
๔๔) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์)
๔๕) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๖) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูง พ.ศ. ....
๔๗) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ....
๔๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๕๐) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษ
ปรับในภาค ๒ ความผิด)
๕๑) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล
พ.ศ. ....
๕๓) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด พ.ศ. ....
๕๔) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๕) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและการสืบพยานลับหลังจาเลย และค่าธรรมเนียม)
๕๖) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๗) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๘) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลแพ่งตลิง่ ชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิง่ ชัน
ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ....
๕๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๐) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
๖๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในคดีอาญา) (นายมหรรณพ เดชวิทกั ษ์)
๖๒) ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
๖๓) ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ)
๖๔) ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๕) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๖) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตารวจศาล พ.ศ. ....
๖๗) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)
๖๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์)
๖๙) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวจินตนันท์
ชญาต์ร ศุภมิตร)
๗๐) ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๑๐ ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศที่มาดาเนินงานในประเทศไทย จานวน ๙ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+๓ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๔๗

๕) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัตแิ ห่งเอเชีย
พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานขององค์การสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจา
ประเทศไทย พ.ศ. ....
๒.๑๑ ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่อนุวัตการตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือความตกลงกับ
ต่างประเทศ จานวน ๒๖ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดหลักเกณฑ์การนาของเข้าเพื่อการ
ผ่านแดนหรือการถ่ายลาออกนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน) (๒๖ ส.ค.๕๗)
๒) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวตั ิการตามความตกลงว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขงตอนบน (The GMS Agreement))
๗) ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดโี อ
ในโรงภาพยนตร์)
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
๑๑) ร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน พ.ศ. ....
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๔๘

๑๔) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
(Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลา
การจดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดให้การกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษีอากรทีม่ ีลักษณะ
เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ....
๒๑) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
๒๒) ร่างพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อนุวัตการตามสนธิสัญญามาราเคช เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสาหรับคนพิการ)
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่สานักงานเศรษฐกิจ
การค้าของต่างประเทศที่ตั้งขึ้นในไทย)
๒๔) ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ....
๒๕) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....
๒๖) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๕ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ….
๔) ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ....
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๔๙

๒.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคม จานวน ๗ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการคุม้ ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (นายมณเฑียร บุญตัน)
๖) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัตหิ ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
๒.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๑ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติปา่ ไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติปา่ ชุมชน พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
๒.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพลังงาน จานวน ๑ ฉบับ
- ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ....
๒.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเกษตร จานวน ๖ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติจดั รูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตขิ ้าว พ.ศ. .... (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ)
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๕๐

๒.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐ จานวน ๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัตขิ ่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ประชาชน
จานวน ๒๐ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตามบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติการให้สทิ ธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี
และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
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๕๑

๒๐) ร่างพระราชบัญญัติรา่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จานวน ๑๘ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (องค์ประกอบ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม)
๓) ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดาเนินการทางวินัย)
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดาเนินการทางวินัย)
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การดาเนินการทางวินัย)
๑๒) ร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดาเนินการทางวินัย)
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การดาเนินการทางวินัย)
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติการเทียบตาแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....
(พลเอก สุนทร ขาคมกุล)
๑๖) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผู้ทาการแทน
ผู้ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน ผู้รกั ษาการแทน หรือผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคมนาคม จานวน ๘ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๒

๓) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
๔) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กาหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติม
กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)
๕) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชาระค่าปรับ)
๖) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เรื่องทุนและอานาจการบริหาร
กิจการ)
๘) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพาณิชย์ จานวน ๑๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกาหนดนิติบคุ คลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม จานวน ๖ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๓

๕) ร่างพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแรงงาน จานวน ๖ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์ จานวน ๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์)
๒.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน จานวน ๕ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)
๕) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....
๒.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยุบ หน่วยงานของรัฐ จานวน ๒๒ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการ
ในกระทรวงพาณิชย์)
๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตัง้ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ)
๓) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบ่งส่วนราชการ
ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์)
๔) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สานักงาน ป.ป.ท.)
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๕) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๖) ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตัง้ กรมการขนส่ง
ทางราง)
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตัง้ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๑) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน อุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒๗ ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมาย จานวน ๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่ มดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัตกิ ารซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่ มดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๕

๒.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศาสนา จานวน ๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตารวจเอก พิชติ ควรเดชะคุปต์)
๓) ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จานวน ๒ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกีฬา จานวน ๕ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์)
๔) ร่างพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์)
๒.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๘ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกองทุนต่าง ๆ จานวน ๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติผู้สงู อายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จานวน ๓ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี)
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๓) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
๒.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง จานวน ๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติการการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติการการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ....
๒.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับดิจิทลั จานวน ๗ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
๒.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ จานวน ๔ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร)
๓) ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๓๗ ร่างพระราชบัญญัตอิ ื่น ๆ จานวน ๔๖ ฉบับ
๑) ร่างพระราชบัญญัติมาตราชัง่ ตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติสตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการที่แต่งตัง้ ตามประกาศและคาสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติการจานองเรือและบุริมสิทธิ์ทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๗

๙) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. ....
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัตโิ รงเรียนนายร้อยตารวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)
๑๗) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....
๑๙) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
๒๑) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔) ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๒๖) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
๒๗) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๙) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๐) ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
๓๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
๓๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. .... (นายโกศล เพ็ชร์สวุ รรณ์)
๓๓) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๔) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์)
๓๕) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสมชาย แสวงการ)
๓๖) ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๘

๓๗) ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๘) ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
๓๙) ร่างพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๐) ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑) ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๓) ร่างพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติการจัดตัง้ สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....
๔๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
๔๖) ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕๙

ตารางสรุปประเภทกฎหมายและร่างกฎหมาย
ที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเภท
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนด
๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. ร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติทรี่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดให้ต้องตราขึน้
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
๒.๔ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับการเวนคืน โอน หรือจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับทีด่ ิน
๒.๖ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
๒.๗ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับการสาธารณสุข
๒.๘ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับสถาบันการเงิน
๒.๙ ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรม การป้องกันอาชญากรรม
๒.๑๐ ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศทีม่ าดาเนินงานในประเทศไทย
๒.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติทอี่ นุวตั การตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือความตกลงกับ
ต่างประเทศ
๒.๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๑๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคม
๒.๑๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพลังงาน
๒.๑๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเกษตร
๒.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งรัฐ
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จานวน
(ฉบับ)
๔
๑๖
๑๓
๔๕๘
๑๒
๑๓
๒๓
๘
๑๐
๒๓
๑๙
๑๙
๗๐
๙
๒๖
๕
๗
๑๑
๑
๖
๓

๖๐

๒.๑๘ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชาชน
๒.๑๙ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๒.๒๐ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคมนาคม
๒.๒๑ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพาณิชย์
๒.๒๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
๒.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแรงงาน
๒.๒๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสัตว์
๒.๒๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๒๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยุบ หน่วยงานของรัฐ
๒.๒๗ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมาย
๒.๒๘ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศาสนา
๒.๒๙ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๒.๓๐ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกีฬา
๒.๓๑ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๓๒ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกองทุนต่าง ๆ
๒.๓๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
๒.๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๒.๓๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับดิจิทัล
๒.๓๖ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
๒.๓๗ ร่างพระราชบัญญัติอนื่ ๆ
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๒๐
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๘
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๖
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๔
๕
๒๒
๔
๓
๒
๕
๘
๔
๓
๔
๗
๔
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๖๑

๒.๑.๒ บทบาทของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติขัดหลักการ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารก าหนดหรื อ
รายละเอียดของหลักการของร่างพระราชบัญญัติแ ต่ละประเภทไว้อย่ างชัด เจน ในกฎหมายแต่ล ะ
ประเภท ผู้ที่มีสิทธิเสนอกฎหมายจึงเป็นผู้กาหนดหลักการของกฎหมายที่ตนเสนอได้ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๔
ได้บัญญัติรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน โดยให้หมายความถึงร่างพระราชบัญญั ติ
ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอัน เกี่ยวกับภาษีห รืออากร (๒) การจัด สรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน (๓) การกู้เงิน การค้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดาเนินการที่ผูกพัน
ทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ และ (๔) เงิ น ตรา ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดเป็ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย นอกจากนั้น มาตรา ๑๓๕
ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ และในชั้นรับหลักการ
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติมและประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้ นทาให้ มีลักษณะเป็น ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สั่งระงั บการพิจ ารณาไว้ก่ อน เพื่ อให้ ที่ ประชุม ร่ว มกั นของประธานสภาผู้แ ทนราษฎรและประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้ แทนราษฎรทุกคณะวินิจฉัย โดยในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันดังกล่าว
วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมทาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิ น ให้ ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ไปให้ น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รอง
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้ คารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการเงิ น ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากมาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕
จะพบว่า ร่างพระราชบัญญัติที่เ กี่ยวด้วยการเงิน รัฐธรรมนูญจะบัญญัติผู้มีอานาจในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วย
การเงิ น ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ซึ่ ง หากฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปจนท าให้
ร่างมีเนื้อหาเกี่ยวด้วยการเงิน ฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ
ได้นาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับรองเสียก่อน
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แต่อย่างไรก็ต าม ประเด็น เรื่องหลั กการของร่างพระราชบัญญั ติจะถูกกล่าวถึงในข้อบังคั บ
การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๖ การเสนอและการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติ โดยข้อ ๑๐๗ ได้กาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภาต้องแบ่งเป็นมาตรา และ
ต้องมีบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
นั้ น ให้ แ สดงไว้ โ ดยสั ง เขปเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเข้ า ใจถึ ง ความจ าเป็ น หรื อ เจตนารมณ์ ข องร่ า ง
พระราชบัญญัตินั้น ๆ ว่ามีความมุ่ง หมายเพื่อการใด ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายเดิม ให้ระบุเฉพาะมาตราที่เป็นหลักที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ
หรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ได้ แต่มิให้ถือว่ามาตราที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักการ
นอกจากนั้ น ข้อบั งคับฯ ข้อ ๑๑๕ ยังก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติในวาระที่สอง
คณะกรรมาธิก ารอาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น และข้อ ๑๑๗ กาหนดว่าสมาชิกจะแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่
หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดปัจจุบัน (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในฐานะองค์กร
ฝ่ายนิติบัญญัติไ ด้ ให้ความสาคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายที่มีผู้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยเฉพาะกฎหมายที่ เ สนอโดยคณะรั ฐ มนตรี โดยในชั้ น การพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายในวาระที่ ส อง
ขั้นคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแต่ละคณะจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
หากคณะกรรมาธิการเห็นว่าร่างกฎหมายยังมีข้อบกพร่องหรือขาดสาระสาคัญบางประการ ซึ่งหากไม่ได้
รับการแก้ไขจะทาให้ร่างกฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมาธิการมักจะแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้
ร่างกฎหมายมีความสมบูร ณ์ยิ่งขึ้น แต่ในหลายครั้ง การแก้ไขของคณะกรรมาธิการอาจเป็นการแก้ไข
ในสาระส าคั ญ ของกฎหมายจนถึ ง ขั้ น ขั ด หลั ก การของร่ า งกฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ ซึ่ ง การแก้ ไ ข
ร่างกฎหมายขัดหลักการของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการตัดทอนเนื้อหา ย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ผู้ เ สนอร่ า งกฎหมายอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ผ ล
สองประการ กล่ า วคื อ ผู้ เ สนอกฎหมายย่ อ มต้ อ งเป็ น ผู้ ก าหนดหลั ก การของร่ า งกฎหมายนั้ น
และคณะรัฐมนตรีในฐานะ ผู้เสนอกฎหมายมีหน้าที่และอานาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะสามารถใช้อานาจบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็น
การใช้อ านาจในฐานะฝ่ า ยบริ ห ารโดยแท้ห รื อ ในฐานะฝ่ า ยปกครองย่อ มต้ องมี ก ฎหมายให้อ านาจ
คณะรัฐมนตรีในการดาเนินการตามอานาจของตน และที่สาคัญคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจในการ
กาหนดงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหากคณะกรรมาธิการแก้ไขร่างกฎหมาย
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จนขั ด หลั ก การของกฎหมายย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี
ทั้งในแง่ของการใช้อานาจและการบริหารงบประมาณ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้ทาหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานต่าง ๆ เห็นว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีความจาเป็นต้องพิจารณา
กฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามนโยบาย
และเมื่อกฎหมายมีความชัดเจนย่อมจะทาให้คณะรัฐมนตรีไม่อาจใช้อานาจจนเกินขอบเขตจนส่งผล
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่อย่างก็ตาม การแก้ไขกฎหมายจนขัดหลักการของร่าง
กฎหมายอาจส่งผลกระทบให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากร่างกฎหมายแต่ละฉบับคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กาหนดหลักการของกฎหมายทั้งในแง่ของการ
กาหนดกรอบการใช้อานาจและการกาหนดกรอบการใช้งบประมาณโดยมีเป้าหมายเพื่อให้กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขร่างกฎหมาย
ขั ด หลั ก การที่ ก าหนดไว้ แ ต่ เ ดิ ม ย่ อ มท าให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ม่ อ าจบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เดิมที่กาหนดไว้ ดังนั้น จึงควรมีการประสานงานระหว่างสภา
นิติบัญญัติแห่ งชาติกับคณะรัฐ มนตรี ในกรณีที่คณะกรรมาธิการแก้ไ ขร่างกฎหมายจนขัด หลักการ
โดยมี ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ตั ว กลางในการประสานงาน
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้หารือเรื่องดังกล่าวจานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้หารือเรื่อง
ดังกล่าว แล้วมีมติกาหนดกรอบการขอแก้ไขขัดหลักการ ดังนี้
๑) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะมีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์การขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ปนช. : วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและดาเนินการเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี และมีหนังสือแจ้งให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะมีมติ รับทราบ เว้นแต่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทน
ของคณะรัฐมนตรี จะได้ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเป็นประการอื่น
๒) หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการใดก็จะมีหนังสือแจ้งกลับ
มายังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดาเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้หารือเรื่อง
ดังกล่าว แล้วมีมติกาหนดกรอบการขอแก้ไขขัดหลักการ ดังนี้
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๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะใดที่ประสงค์จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติขัดกับหลักการ ให้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน โดยเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว
แล้วจะเป็นผู้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช. :
วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) หากคณะกรรมการประสานงานฯ แจ้งผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ จะแจ้ ง ให้
คณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อ ทราบและพิจารณาดาเนิ น การในส่ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
สารบบการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการซึ่งอาจขัดหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติ รวมทั้งสิ้น ๓๕ ฉบับ
ปี ๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขอแก้ไข จานวน ๔ ฉบับ๑ ประกอบด้วย
๑) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. รับทราบ / วิป.ปนช. ครม. และที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
- วิป.สนช. รับทราบ / วิป.ปนช. และครม. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข ส่วนที่ประชุม
สภาไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข

๑

การดาเนินการก่อน วิป. สนช มีมติกาหนดกรอบการขอแก้ไขขัดหลักการ (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๕๘)
๑) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์การขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ปนช. : วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณา
และด าเนิ น การเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และมี ห นั ง สื อ แจ้ งให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เพื่ อ รั บ ทราบ โดยคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ จะมี ม ติ รั บ ทราบ เว้ น แต่ น ายสุ ว พั น ธุ์ ตั น ยุ ว รรธนะ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรี จะได้ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเป็นประการอื่น
๒) หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการใดก็จะมีหนังสือแจ้งกลับมายังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อทราบ
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๖๕

๓) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(การบังคับโทษปรับ การรอการกาหนดโทษและรอการลงโทษและแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้
และผู้ถูกใช้)
- วิป.สนช. มีมติให้ส่งเรื่องไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. ครม. และที่ประชุมสภาเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไข
๔) ร่างพระราชบัญญัตคิ วามร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. และ ครม.
เห็นชอบด้วยโดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอแก้ไขไม่ขัดหลักการ และที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไข
ปี ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขอแก้ไข จานวน ๘ ฉบับ๒ ประกอบด้วย
๑) ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน พ.ศ. ....
- วิ ป .สนช. มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยโดยให้ เ พิ่ ม ประเด็ น นี้ เ ป็ น ข้ อ สั ง เกตในรายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยไม่มีการส่งเรื่องไปยัง วิป. ปนช. ที่ประชุมสภามีมติแก้ไขชื่อร่าง
พระราชบัญญัติตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
๒) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
- วิป .สนช. มีม ติส่ งไปยั งวิ ป.ปนช. / วิ ป.ปนช. ครม. และที่ ประชุ มสภาเห็ น ชอบ
กับการขอแก้ไข (คณะกรรมาธิการเห็นว่าการขอแก้ไข
ไม่ขัดหลักการ แต่ควรได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากวิป.ปนช. และครม.)

๒

การดาเนินการหลัง วิป. สนช มีมติกาหนดกรอบการขอแก้ไขขัดหลักการ (ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๘)
๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะใดที่ประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ขัดกับหลักการ ให้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน
โดยเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วจะเป็นผู้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช. : วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) หากคณะกรรมการประสานงานฯ แจ้งผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นประการใดแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญจะแจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพือ่ ทราบ
และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๓) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. มีมติส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช ครม. และที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วย
กับการขอแก้ไข
๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิ ป.สนช. มีม ติส่ง ไปยังวิ ป.ปนช. / วิป . ปนช ครม. และที่ประชุม สภาเห็ น ชอบ
กับการขอแก้ไข
๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. มีมติส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ประชุมสภาเห็ น ชอบ
กับการขอแก้ไข
๖) ร่า งพระราชบัญ ญั ติก ารเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศส าหรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
- วิป.สนช. มีมติส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ประชุมสภาเห็ น ชอบ
กับการขอแก้ไข
๗) ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. มีมติส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป. ปนช. และครม. เห็นชอบกับการขอแก้ไข/
ที่ประชุมสภาเห็นชอบกับการแก้ไข
แต่ ไ ม่ เ ห็ น ชอบให้ ก าหนดประเด็ น การจั ด ตั้ ง บรรษั ท พลั ง งานแห่ ง ชาติ ไ ว้ ใ น
ร่างพระราชบัญญัติ แต่ให้อยู่ประเด็นดังกล่าวอยู่ในข้อสังเกตท้ายรายงาน
๘) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป .สนช. มีม ติส่งไปยังวิ ป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ป ระชุม สภาเห็ นชอบ
กับการขอแก้ไข
ปี ๒๕๖๐ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขอแก้ไข จานวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วย
๑) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป .สนช. มีมติ ส่งไปยัง วิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ป ระชุ มสภาเห็ น ชอบ
กับการแก้ไข
๒) ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป .สนช. มีมติ ส่งไปยัง วิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ป ระชุ มสภาเห็ น ชอบ
กับการขอแก้ไข
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๓) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป .สนช. มีมติ ส่งไปยัง วิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ป ระชุ มสภาเห็ น ชอบ
กับการแก้ไข
๔) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. และ ครม.
เห็นชอบด้วยโดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอแก้ไขไม่ขัด หลักการ และที่ประชุมสภาเห็ นชอบด้วย
กับการแก้ไข
๕) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๖) ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. มีมติส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป. ปนช. ครม. และที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วย
กับการแก้ไข
๗) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
๘) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช. / วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขแต่ให้คณะกรรมาธิการแก้ไขร่างมาตรา ๓/๑ ให้มีเนื้อหา
สาระตามที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากคณะกรรมาธิก ารวิสามัญได้แก้ไขร่างมาตรา ๓/๑
ผิดไปจากที่ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ปี ๒๕๖๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขอแก้ไข จานวน ๑๒ ฉบับ ประกอบด้วย
๑) ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอแก้ไขครั้งที่ ๑ จานวน
๙ ประเด็น)
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- วิ ป .สนช. เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ การแก้ ไ ขและส่ ง ไปยั ง วิ ป .ปนช./วิ ป .ปนช.และครม.
เห็นชอบด้วย ๗ ประเด็น เห็ นด้ว ยในหลั ก การ ๑ ประเด็ น เห็น ด้วยบางส่ว น ๑ ประเด็น ทั้ งนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เพิ่มเติมวรรคท้ายของร่างมาตรา ๑๔/๔ ซึ่งเป็นประเด็นนอกเหนือจาก
ประเด็ น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบโดยเห็ น ว่ า ไม่ เ กิ น จากขอบเขตของร่ า งมาตรา ๑๔/๔
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ /ที่ประชุมสภาเห็นชอบกับการแก้ไข
๒) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ น ชอบด้ว ยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๓) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิ ป .สนช. เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ การแก้ ไ ขและส่ ง ไปยั ง วิ ป .ปนช./วิ ป .ปนช.และครม.
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้สานักงานศาลปกครองดาเนินการตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สานักงานศาลปกครองดาเนินการตามมาตรา ๗๗ และมีหนังสือแจ้งผลการ
ดาเนินการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยตรง/ที่ประชุมสภาเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไข
- ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอแก้ไขครั้งที่ ๒ จานวน
๑ ประเด็น)
- วิป.สนช. เห็ น ชอบด้ว ยกับการแก้ไ ขและส่ง ไปยั งวิ ป.ปนช./วิ ป.ปนช.และครม.
ไม่เห็นด้วย (คณะกรรมาธิการจึงไม่เสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา)
๔) ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ น ชอบด้ว ยกับ การแก้ ไ ขและส่งไปยั งวิป.ปนช./วิ ป.ปนช.และครม.
เห็นด้วย ๖ ประเด็น ไม่เห็นด้วย ๑ ประเด็น และที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิ ป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ นชอบด้ว ยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๗) ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ น ชอบด้ว ยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
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๘) ร่างพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แถลงขอเพิ่มประเด็นเรื่องคุณสมบัติ
ด้านวุฒิการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๘/๑
(๒) ) เพื่อให้การแก้ไขขัดหลักการมีความครบถ้วน เนื่องจากการแก้ไขของคณะกรรมาธิการยังขาด
เรื่องคุณสมบัติด้านการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นที่มีอยู่ในกฎหมายเดิมจึงต้องบัญญัติเพิ่มให้ครบถ้วน
๙) ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แถลงขอเพิ่มประเด็นเรื่องคุณสมบัติ
ด้านวุฒิการศึกษาของนายกเทศมนตรี (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ เบญจ) เพื่อให้
การแก้ไขขัดหลักการมีความครบถ้วน เนื่องจากการแก้ไขของคณะกรรมาธิการยังขาดเรือ่ งคุณสมบัติ
ด้านการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นที่มีอยู่ในกฎหมายเดิมจึงต้องบัญญัติเพิ่มให้ครบถ้วน
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้แถลงขอเพิ่มประเด็นเรื่องคุณสมบัติ
ด้านวุฒิการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๕/๑)
เพื่อให้การแก้ไขขัดหลักการมีความครบถ้วน เนื่องจากการแก้ไขของคณะกรรมาธิการยัง จึงต้อง
บัญญัติเพิ่มให้ครบถ้วน
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็ นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. ครม. และ
ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
ปี ๒๕๖๒ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอขอแก้ไข จานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย
๑) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขและส่งไปยังวิป.ปนช./วิป.ปนช. และ ครม.ขอให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง
๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
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- วิป.สนช. เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขแต่มีมติไม่ส่งเรื่องไปยังวิป.ปนช. เนื่องจากเห็นว่า
ประเด็นดังกล่าวไม่ขัดหลักการ/ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ....
- วิ ป.สนช. รั บ ทราบค าชี้ แ จงจากผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรมฯ ว่ า รองนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ได้ น าประเด็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งฯ ดั ง กล่ า ว เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว /ครม. และที่ประชุมสภา
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
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๒.๑.๓ การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวาระที่สาม
การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ถือเป็นมาตรการอย่ างหนึ่งที่ใช้แก้ไขกรณีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยใช้
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปเรียบร้อย
แล้ว กล่า วคือ ร่า งพระราชบัญญัตินั้น ผ่านการพิ จารณาของสภานิ ติ บัญญัติแ ห่ งชาติในวาระที่สาม
โดยสภาได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบและให้ น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงลง
พระปรมาภิไธย เพื่อที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้ว แต่ปรากฏว่ามีปัญหาข้อผิดพลาดที่สมควร
ได้รับการแก้ไขเกิดขึ้นแก่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ สภานิติบัญญัติ แห่งชาติย่อมมี
อานาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเช่นว่านั้นได้ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับการประชุม
ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาวินิจฉัยรับรองอานาจขององค์กรนิติบัญญัติในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรากฎหมายไว้ในคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๔๗ กรณีเมื่อครั้งเกิด
ปัญหาว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... ซึ่งรัฐสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบ พร้อมส่ง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้บั งคับเป็นกฎหมาย หากแต่
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะได้นาขึ้นทูลเกล้า ฯ ได้ตรวจพบปัญหาข้อความไม่สอดคล้องและขัดแย้งกันเอง
อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว ในครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย สรุปได้ว่า
หากก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน าขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ เ พื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย ได้ตรวจพบปัญหาข้อความที่ขัดแย้งกันในพระราชบัญญั ติ รัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์กร
ให้คาแนะนาและยินยอมในการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ย่อมจะนาร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับคืน มาพิจารณาปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์เสียก่อน และจึงส่งให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป
หลั ก การที่ ใ ห้ อ งค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ มี อ านาจแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ผ่ า น
กระบวนการนิติบัญญัติไปแล้ว ได้ปรากฏชัดเจนเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในข้อ ๑๒๖๓ กาหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถพิจารณาทบทวน
๓

ข้อ ๑๒๖ แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว และให้ น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
ตามข้อ ๑๒๕ มีข้อความผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจ
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เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว แต่พระมหากษัตริย์ยังมิได้
ทรงลงพระปรมาภิไ ธยได้ โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องระบุประเด็น ที่จะขอน ามากลับมาทบทวนรวมทั้ง
ให้เหตุผลที่ชัด เจน นอกจากนี้ การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจะกระทาได้เท่าที่จาเป็นและต้องกระทา
ในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาเท่านั้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ข้อบังคับดังกล่าวจะนามาใช้
บังคับได้เฉพาะกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมิได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ได้ส่ง
ร่างพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า ฯ แล้ว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมไม่สามารถถอนร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาพิจารณาทบทวนได้๔
อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีไ ด้เคยพิจารณาและมีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มาตรการตรวจทานความสมบูรณ์และความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติ
ที่ผ่านรัฐสภาแล้วหรือร่างพระราชกฤษฎีกาที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อน
นาขึ้นทูลเกล้า ฯ มีใจความโดยสรุปว่า ในชั้นที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องดาเนินการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่ รัฐสภาเห็ นชอบแล้ ว ต่อนายกรัฐ มนตรีเ พื่อทูล เกล้า ฯ ถวาย เพื่ อทรง ลงพระ
ปรมาภิ ไ ธย สมควรให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งต้ อ งส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในเรื่ อ งนั้ น
มาตรวจทานความสมบูรณ์ถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นาขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ตามรัฐธรรมนูญต่อไป
ดังนั้น ในชั้นการดาเนินการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติ
ผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว จะต้ อ งมีก ารตรวจสอบความความสมบู รณ์ถู กต้อ งและการอ้า งอิ ง
ข้อความในร่างพระราชบัญญัติโดยส่วนราชการเจ้าของเรื่องอีกครั้งหนึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นยังมีข้อความที่ผิดพลาด และยังมิได้มีการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ แ ก่ น ายกรัฐมนตรีเพื่อนาขึ้นทูลเกล้า ฯ เห็ น ว่า ทางสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอาจประสานมายังสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจ ารณาด าเนิ น การขอปรึ กษาต่อ ที่ป ระชุ มสภาให้ น าร่ างพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่า วกลับ มาทบทวน
ขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้นาร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง
หากที่ป ระชุม สภาลงมติเ ห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนสมาชิ กทั้งหมดที่มีอ ยู่ในวั นประชุมก็ใ ห้
ดาเนินการได้
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอนากลับมาทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน
การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น และให้กระทาในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา
เสร็จแล้วจึงให้ดาเนินการตามข้อ ๑๑๙ ถึงข้อ ๑๒๕ ต่อไป
จุฑาลักษณ์ จาปาทอง,การแก้ไขข้อผิดพลาดในร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๕๐) ๑๖๓.
๔
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เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ความที่ ผิ ด พลาดนั้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง การปฏิ บั ติ เ ช่ น นี้ ถื อ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การ
ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ในคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๔๗
สาหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ และโดยอาศั ย อ านาจของมาตรา ๑๓ แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ
มาตรการการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติได้ปรากฏอยู่ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติดังกล่าวด้ว ย โดยมีสาระสาคัญในทานองเดียวกับ ข้อ ๑๒๖ แห่ งข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
ข้อ ๑๓๒ แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
“ในกรณีที่ปรากฏว่าร่ างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแล้ วและให้นาขึ้นทูลเกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายตามข้อ ๑๓๑ มีข้อความผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สิบคนให้นาร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุมก็ให้ดาเนินการได้
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอนากลับมาทบทวนและให้เหตุผล
ที่ชัดเจน
การพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระท าได้ เ ท่ า ที่ จ า เป็ น และให้ ก ระท าในที่ ป ระชุ ม สภา
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา เสร็จแล้วจึงให้ดาเนินการตามข้อ ๑๒๕ ถึงข้อ ๑๓๑ ต่อไป”
และเช่นเดียวกันต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่ งชาติได้อาศัยมาตรา ๑๒๘ ของรัฐธรรมนูญ ตราข้อบังคับการประชุมสภา
นิติ บั ญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง บทบัญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การพิจ ารณาทบทวนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ได้ปรากฏอยู่ในข้อ ๑๒๘ ดังนี้
ข้อ ๑๒๘ แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
“ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาให้ ค วามเห็ น ชอบในวาระที่ ส ามว่ า สมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายมีความผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้งประธานสภา
อาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ให้นาร่างพระราชบัญญัตินั้น
กลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็ให้ดาเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องก่อนนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นและเหตุผลที่จะขอนากลับมาทบทวน
ให้ชัดเจน
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การพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระท าได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และให้ ก ระท าในที่ ป ระชุ ม สภา
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา และให้ดาเนินการตามข้อ ๑๒๑ ถึงข้อ ๑๒๗ ต่อไป”
จึงน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า แม้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติ
ให้นายกรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ตาม
แต่หากนายกรัฐมนตรียังมิได้นาขึ้นทูลเกล้าฯ ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจมีการทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้
ด้วยเหตุ ที่ก ารพิจ ารณาทบทวนร่า งพระราชบัญ ญั ติถื อ เป็ นเรื่องสาคั ญซึ่ง ที่ประชุม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติจาต้องพิจารณามีมติด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิ จารณากลั่นกรองกรณีที่มีการเสนอให้
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สาม ก่อนมี
การนาเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
การนาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่สามซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบแล้ว และให้ นาขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไ ธยกลับมาพิจารณา
ทบทวนใหม่อีกครั้ง นั้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดังต่อไปนี้
๑) ระยะเวลาที่อาจขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
ข้อ ๑๓๒ แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กาหนดระยะเวลา
ที่อาจขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติเอาไว้ว่าต้องเป็นระยะเวลา “ก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย”
ส าหรั บ ข้ อ ๑๒๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ ก าหนดว่ า
“ก่อนนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย”
ดั ง นั้ น การเสนอให้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จึ ง ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ส ภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติในวาระที่สามแล้วว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว แต่ยังมิได้ส่งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
หรือส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยังนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรียังมิได้นาขึ้นทูลเกล้าฯ
ด้วยเหตุนี้ หากนายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้ว
ย่อมไม่สามารถถอนร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาพิจารณาทบทวนได้
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๒) เหตุในการขอให้มีการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
ข้อบังคับ การประชุม สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติได้กาหนดเหตุที่อาจขอให้สภานิติบัญญั ติ
แห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติกลับมาทบทวนได้ในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องของร่างพระราชบัญญัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ร่างพระราชบัญญัติมีข้อความผิดพลาด และ
(๒) สมควรได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย
๓) การเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาทบทวน
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กาหนดผู้มีสิทธิเสนอให้ดาเนินการทบทวน
ร่างพระราชบัญญัติไว้ ๒ กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอปรึกษา หรือ
(๒) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอญัตติ ซึ่งต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ทั้งสองกรณีข้างต้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ประชุ ม ให้ ด าเนิ น การทบทวนร่ า ง
พระราชบัญญัติน อกจากนี้การขอปรึกษาหรือเสนอญัต ตินั้ น จะต้องระบุประเด็น ที่จะขอน ากลับมา
ทบทวนและให้เหตุผลให้ชัดเจน
๔) กระบวนการในการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ
เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอปรึกษาหรือมีสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเสนอ
ญัตติโดยมีผู้รับรองและที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมตามประเด็นที่ขอให้มีการทบทวน ซึ่งต้องกระทาในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็ม
สภา และในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้ทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เสร็จแล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะต้อง
ดาเนินการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองและวาระที่สามอีก ครั้งตามลาดับ
โดยเป็นการนาบทบัญญัติของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในข้อที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองและวาระที่สามมาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้
(๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็ม
สภา ซึ่งเป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระที่สองรวมกันไป
(๒) เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาทบทวนจนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็น
การสรุปอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาได้แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่าขัดแย้งกันอยู่
(๓) เมื่อพิจารณาในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่สาม
โดยให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่
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เมื่อสภานิติบัญญัติได้ลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
การพิจารณาทบทวนนั้นเป็นกฎหมายแล้ว ให้สานักงานเลขาธิการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง
นายกรัฐ มนตรี เพื่ อน าขึ้น ทูลเกล้ าทูล กระหม่ อมถวายเพื่ อพระมหากษัต ริย์ ทรงลงพระปรมาภิ ไธย
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ภาพรวมของกระบวนการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ อาจพิจารณาได้
ตามแผนภาพแสดงขั้นตอนการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ การประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังปรากฏในหน้าถัดไป
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วาระที่ ๑

พิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภา

วาระที่ ๓

สมาชิกเสนอ
ญัตติ*,**

สภาพิจารณา
ทบทวนในวาระที่ ๓

สภาพิจารณา
ทบทวนในวาระที่ ๒

ที่ประชุมสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเท่าที่จาเป็น***

(คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุม)

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ทบทวนอีกครั้ง

ประธานสภา
ขอปรึกษา*

ร่าง พรบ. ที่สภาเห็นชอบ
มีข้อความผิดพลาด + สมควรได้รับการทบทวนอีกครั้ง

วาระที่ ๒

ที่ประชุมสภาลงมติ สมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

หมายเหตุ
* การขอปรึกษาหรือญั ต ติ ต้ องระบุ
ประเด็ น ที่ จ ะขอน ากลั บ มาทบทวน
และเหตุผลที่ชัดเจน
** การเสนอญั ต ติ ต้ อ งมี ผู้ รั บ รอง
ไม่น้อยกว่าสิบคน
*** การพิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เป็นไปตามประเด็นที่ขอให้ทบทวน

ส่งร่าง พรบ. ไปยังนายกรัฐมนตรี
เพื่อนาขึ้นทูลเกล้า ฯ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัตติ ามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒.๑.๔ การพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติว่า
“ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคง
ทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา ตามลาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลื อกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญนี้”
ดังนั้ น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่ง สมาชิ กสภานิ ติบัญ ญัติ แห่ง ชาติไ ด้เข้ าปฏิบัติ ห น้ าที่ภ ายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงได้มีบทบาท หน้าที่และอานาจ ในการปฏิบัติงานครอบคลุมงานหน้าที่ประการสาคัญต่อการเมือง
การปกครองของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ เป็นด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ด้านนิติบัญญัติ ด้านการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการให้ความเห็นชอบ ให้คาแนะนาหรือการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นกาหนด และด้านอื่น ๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบในเรื่อง
สาคัญ ต่าง ๆ เช่น การให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่งตั้งผู้ สาเร็จราชการแทนพระองค์ การรับทราบ
หรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ และการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
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ทั้งนี้ ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกล่าวได้ว่ามีความสาคั ญไม่น้อยกว่า
บทบาทในด้านอื่น ๆ ก็คือ การพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่งบทบัญญัติ มาตรา ๒๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้เช่นเดียวกันว่า
“หนั ง สื อ สั ญ ญาใดมี บ ทเปลี่ ย นแปลงอาณาเขตไทย หรื อ เขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ”
ทั้งนี้ สาหรับในการปฏิบัติง านของสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติต ามหน้าที่ และอานาจนั้ น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่กาหนด โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชุ ด ปั จ จุ บั น ได้ มี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น ตามข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติที่สภาตั้งขึ้นนี้ นับ เป็นคณะกรรมาธิการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะกลไกที่ช่วย
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานขององค์ ก รสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ทั้ ง ปวง ครอบคลุ ม ทั้ ง ในเรื่ อ ง
ของกิจการภายในและกิจการภายนอกระหว่างองค์กรสภานิติบัญญัติแห่งชาติและองค์กรอื่น ๆ
ในการนี้ ส าหรั บ การสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น สรุปข้อมูล
ณ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการ
พิจารณาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ
หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อสภาหรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด ก่อนที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นลาดับต่อไป รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๑ เรื่อง โดยสามารถจาแนกเป็นประเภทของ
เรื่องได้ ดังนี้ ๑) การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาฯ จานวน ๕๖ เรื่อง และ ๒) รับทราบเรื่องอื่นใด
ตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ จานวน ๕ เรื่อง
อนึ่ง สาหรับการพิจารณาเพื่อมีมติในเรื่องสาคัญอันเกี่ยวข้องกับ การพิจารณาหนังสือ
สัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ นั้น จากการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการมี มติ
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๘๐

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมาแล้วนั้น สามารถจาแนกได้เป็น
กรณีต่าง ๆ รวม ๔ กรณี ดังนี้
๑) เห็ น ควรแนะน าที่ป ระชุม สภาให้ค วามเห็น ชอบหนัง สือ สัญ ญา ตามมาตรา ๑๗๘
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๗ วรรคสอง โดยกราบเรียนประธานสภาเพื่อเสนอที่ประชุม
สภาให้ ความเห็ นชอบและดาเนิ นการพิจารณาในลักษณะเดียวกับที่เคยปฏิบัติ โดยที่การอภิปราย
จะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถอภิปรายซักถามได้ ส่วนการบริหารจัดการอภิปรายเห็นควร
ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภา
๒) เห็ น ควรแนะน าที่ป ระชุ มสภาตั้ง คณะกรรมาธิก ารขึ้น เพื่ อ พิจ ารณาก่ อ นให้ ค วาม
เห็นชอบ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๐๘
๓) เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติเพื่อมีดาริตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาศึกษาก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐ (๕)
๔) เห็น ควรมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาศึกษาก่อนบรรจุระเบียบวาระประชุมสภา

สาหรับรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาฯ จานวน ๖๑ เรื่อง ปรากฏตามตารางสารบบข้อมูลหนังสือสัญญา
ตามรัฐธรรมนูญฯ ด้านล่างนี้
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ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

ร่างความตกลงเพื่อการจัดตัง้ สานักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน + ๓ (“AMRO”)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง

ลาดับ

๑

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ลาดับที่ ๑ ถึง ลาดับที่ ๑๕
ลาดับที่ ๒๒, ลาดับที่ ๒๕ ถึง ลาดับที่ ๓๑
และลาดับที่ ๓๓ ถึง ลาดับที่ ๓๗
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
มีมติในทานองเดียวกัน ดังนี้
๑) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย
กับหนังสือสัญญาดังกล่าว
๒ เห็นควรกราบเรียนประธานสภา
เพื่อเสนอทีป่ ระชุมสภาให้ความเห็นชอบ
และดาเนินการพิจารณาในลักษณะ
เดียวกับที่เคยปฏิบตั ิ โดยการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสามารถอภิปรายซักถามได้
สาหรับการบริหารจัดการอภิปราย

(ครั้งที่ ๖/๕๗ พฤ. ๔ ก.ย. ๕๗)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารบบข้อมูลหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ และมีเรื่องอื่นใดตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ
หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อสภา หรือตามที่มกี ฎหมายอื่นกาหนด

๘๑
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๓

๒

ลาดับ

พิธีสารเพื่ออนุวตั ิข้อผูกพันชุดที่ ๗
ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการบริการของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
ภาคผนวก ๑๐ เงื่อนไขการขนส่งตามความตกลง
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
(กรมการบินพลเรือน สานักส่งเสริม
และพัฒนา กิจการขนส่งทางอากาศ)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

(การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ
พ. ๑๙ พ.ย. ๕๗)

((วิป.ชั่วคราว) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ อ. ๒ ก.ย. ๕๗)
(การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ
พ. ๑๙ พ.ย. ๕๗)

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภา

๘๒

(ครั้งที่ ๒๕/๕๗) พฤ. ๒๐
พ.ย. ๕๗)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๒๕/๕๗) พฤ. ๒๐ พ.ย. ๕๗)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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(การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ อ. ๒ ธ.ค. ๕๗)
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางรถไฟของประเทศไทย
ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๘ (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
ภาคผนวก ๔ การอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่ง (การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘)
ข้ามแดน ตามความตกลงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕

๖

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ อ. ๒ ธ.ค. ๕๗)
และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือ
ด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการดาเนินการ
ตาม FATCA (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สศค. กระทรวงการคลัง

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔

ลาดับ

๘๓

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๒๙/๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๒๙/๕๗ พฤ. ๔ ธ.ค. ๕๗)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๗

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
และบุคคลข้ามพรมแดน (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ภาคผนวก ๕ การข้ามแดนของบุคคลตามความตกลง (การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘)
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๘๔

(ครั้งที่ ๓/๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๓/๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๙

๘

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘)
ภาคผนวก ๖ กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากร
สาหรับสินค้าผ่านแดนในประเทศ ตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ภาคผนวก ๘ การนาเข้ารถยนต์ชั่วคราว ตามความตกลง (การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘)
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย และสาธารณารัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เพื่อการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน (คณะรัฐมนตรี)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๘๕

(ครั้งที่ ๓/๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครัง้ ที่ ๓/๕๘) พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๑๑

๑๐

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ภาคผนวก ๑๔ กฎเกณฑ์ศุลกากรสาหรับคอนเทนเนอร์ (การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ม.ค. ๕๘)
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
(การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ อ. ๒๔ ก.พ. ๕๘)
อนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการ
เกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ
(Convention for the Unification of Certain
Rules for International Carriage by Air)
(คณะรัฐมนตรี)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๘๖

(ครั้งที่ ๑๓/๕๘ พฤ. ๒๖
ก.พ. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๓/๕๘ พฤ. ๑๕ ม.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๑๔

๑๓

๑๒

ลาดับ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ห้า
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
กระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน
สานักส่งเสริมและพัฒนา กิจการขนส่งทางอากาศ
พิธีสารอนุวตั ิข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน รอบที่ ๖ ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน และตารางข้อผูกพัน
เฉพาะสาหรับการค้าบริการด้านการเงินภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ อ. ๑๐ มี.ค. ๕๘)

(การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ อ. ๑๗ มี.ค. ๕๘)

(การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ อ. ๓ มี.ค. ๕๘

๘๗

(ครั้งที่ ๑๗/๕๘ พฤ. ๑๙ มี.ค.
๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๑๗/๕๘ พฤ. ๑๙
มี.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๑๔/๕๘ พฤ. ๕ มี.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๑๖

๑๕

ลาดับ

พิธีสารเพื่ออนุวตั ิข้อผูกพัน ชุดที่ ๘
ของการบริการขนส่งทางอากาศ
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การบริการของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม

(มีร่างพระราช บัญญัติที่เสนอมาพร้อมกับอนุสัญญาฯ
จานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล
พ.ศ. ....)

(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการ และคุม้ ครองแรงงาน

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบด้วยกับพิธีสารดังกล่าว
และเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และดาเนินการพิจารณา
ในลักษณะเดียวกับที่เคยปฏิบัติมา
โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถอภิปราย
ซักถามได้ สาหรับการบริหารจัดการ

(ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
อ. ๒๑ เม.ย. ๕๘)

๘๘

(ครั้งที่ ๒๘/๕๘ พฤ. ๒๑ พ.ค.๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๒๓/๕๘ ศ. ๑ พ.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๑๘

๑๗

ลาดับ

(การประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ อ. ๑๒ พ.ค. ๕๘)
(การประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ อ. ๙ มิ.ย. ๕๘)

ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุม้ กันของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศ
กรมอาเซียน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน
พิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้า (การประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ อ. ๑๑ ส.ค. ๕๘)
โลก บทบัญญัติที่ไทย พร้อมปฏิบัตไิ ด้ทนั ทีที่ความตกลง
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้ามีผลบังคับใช้
(Category A) และบทบัญญัติทไี่ ทยต้องการระยะเวลา
ปรับตัวก่อนการปฏิบัติ (Category B) และระยะเวลา

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การอภิปรายเห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจ
ของประธานสภา
๒) มีข้อสังเกต ๒ ประเด็น และให้สอบถามให้
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องชี้แจงเป็นหนังสือ
เป็นการด่วน

๘๙

(ครั้งที่ ๕๓/๕๘ พฤ. ๒๘
ส.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘
พฤ. ๑๑ มิ.ย. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๑๙

ลาดับ

ที่ต้องใช้ในการปรับตัว สาหรับความตกลงว่าด้วย
การอานวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on
Trade Facilitation : TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก
(World Trade Organization) (รวม ๓ ฉบับ)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สานักงานศุลกากร
ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาล
แห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมสหประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ อ. ๖ ต.ค. ๕๘)

๙๐

(ครั้งที่ ๖๔/๕๘ พฤ. ๒๙
ต.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒๑

๒๐

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (การประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ต.ค. ๕๘)
และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัตติ ามการภาษีอากรระหว่าง
ประเทศและการดาเนินการตาม FATCA
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง
(สาหรับร่าง พรบ. การปฏิบตั ิการตามความตกลงฯ
ผ่านการพิจารณาของ วิป.สนช.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
และที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ มีมติรับหลักการ
ในวาระที่หนึ่งวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนระหว่าง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษ ๑. เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
น้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒
แห่งชาติพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
(คณะรัฐมนตรี)
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
การเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่าง

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๙๑

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุสญ
ั ญาฯ ๑๕ คน
(ข้อบังคับการประชุมฯ

(ครั้งที่ ๖๕/๕๘ ศ. ๓๐ ต.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ลาดับ

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประเทศว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนื่องมาจากมลพิษน้ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒
โดยมีองค์ประกอบและรายชื่อเดียวกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง
เพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ามัน
พ.ศ. .... ก่อนให้ความเห็นชอบต่อไป
ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับ
ข้อบังคับฯ ข้อ ๒๐๗
โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินงาน ๓๐ วัน
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภาบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๙๒

(ครั้งที่ ๗๒/๕๘) พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๖๔/๕๘) พฤ. ๒๙
ต.ค. ๕๘

ข้อ ๒๐๗ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน ๓๐ วัน

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๒๓

๒๒

ลาดับ

(ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ อ. ๑๓ ต.ค. ๕๘)
(การประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ อ. ๒๗ ต.ค. ๕๘)

ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงพลังงาน
(มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาพร้อมกับหนังสือสัญญา
จานวน ๑ ฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองการดาเนินงานของทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....)
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ (TRIPS)
การพิจารณาครั้งที่ ๑ :
(คณะรัฐมนตรี)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรกราบ
เรียนประธานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(รับเรือ่ ง ๒๗/๑๐/๕๘)
เพื่อมีดาริตั้งคณะกรรมการ* ขึ้น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงพาณิชย์
คณะหนึ่งเพือ่ พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จานวน 12 คน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภาเพื่อมีดาริ

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามการประสานงานของรัฐบาล

๙๓

(ครั้งที่ ๗๒/๕๘ พฤ. ๓ ธ.ค. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๖๖/๕๘) พฤ. ๕ พ.ย. ๕๘)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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ลาดับ

สานักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาครั้งที่ ๒ :
- พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา
การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
หรือความตกลงทริปส์ (TRIPS)
ด้านสาธารณสุขของไทย (คกก. พิจารณาเสร็จแล้ว)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย
กับรายงานของคณะกรรมการและ
เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกอบกับข้อบังคับฯ ข้อ ๒๐๖ วรรคสอง

อ. ๒๗ ต.ค. ๕๘)

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภายหลังได้รบั ฟัง
ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ
ดังกล่าวแล้ว (การประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘

๙๔

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒๕

๒๔

ลาดับ

(ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘ อ. ๑๗ พ.ย. ๕๘)

บัญชีสิทธิประโยชน์ดา้ นการค้าบริการของไทย
- เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
สาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ให้ความเห็นชอบ
(คณะรัฐมนตรี)
- มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
เป็นผู้นาเสนอประเด็นประกอบการ
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิจารณา ต่อที่ประชุมสภาในเรื่องดังกล่าว
(ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อ. ๑๒ ม.ค. ๕๙)
กระทรวงพาณิชย์
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
- กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
(การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ อ. ๑๙ ม.ค. ๕๙)
พิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(คณะรัฐมนตรี)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภา เพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภา ในวันพฤหัสบดีที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๙๕

- ไม่มีสมาชิกอภิปราย

(ครั้งที่ ๖/๕๙ ศ. ๒๙ ม.ค. ๕๙

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๖/๕๙ ศ. ๒๙ ม.ค. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๗

๒๖

ลาดับ

การดาเนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยาย
ขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITA Expansion)
(คณะรัฐมนตรี)

(มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาพร้อมกับหนังสือสัญญาฯ
จานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชีย พ.ศ. ....)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :
- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
- กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement
of the Asian Infrastructure Investment Bank)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ อ. ๑๕ มี.ค. ๕๙)

(การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ อ. ๒ ก.พ. ๕๙)

๙๖

(ครั้งที่ ๑๙/๕๙ ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๙/๕๙ พฤ. ๑๑ ก.พ. ๕๙

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒๙

๒๘

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ อ. ๒๖ เม.ย. ๕๙)
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือ
ทางการแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical
Device Directive)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน
(การประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ อ. ๓ พ.ค. ๕๙)
ข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสานัก
เลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย ประกอบกับมติ
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปนุ่ และ
สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒ ความตกลงการสารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
(คณะรัฐมนตรี)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๙๗

(ครั้งที่ ๒๙/๕๙ ศ. ๑๓ พ.ค. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๒๙/๕๙ ศ. ๑๓ พ.ค. ๕๙

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๓๑

๓๐

ลาดับ

พิธีสารอนุวตั ิข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน ฉบับที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
ด้วยการค้าบริการของอาเซียน
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ความตกลงปารีส
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สานักนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาพร้อมกับหนังสือสัญญาฯ
จานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงาน
ของสานักเลขานุการองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม พ.ศ. ....)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(การประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ อ. ๑๓ ก.ย. ๕๙)

(การประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ อ. ๓๐ ส.ค. ๕๙)

๙๘

(ครั้งที่ ๕๙/๕๙ ศ. ๑๖ ก.ย. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๕๕/๕๙ ศ. ๒ ก.ย. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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พิจารณาครั้งที่ ๒
พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาหนังสือ
สัญญาฯ (คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม พิจารณาเสร็จแล้ว)

(การประชุม ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ อ. ๑ พ.ย.๕๙)

การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓๒ พิธีสารเพื่ออนุวตั ิข้อผูกพัน ชุดที่ ๙
พิจารณาครั้งที่ ๑
ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่า มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
๑. ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
ด้วยบริการของอาเซียน
สภา ออกไปก่อน
(คณะรัฐมนตรี)
๒. มอบหมายคณะกรรมาธิการการคมนาคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการบินพลเรือน
เป็นผู้พิจารณาศึกษา โดยมีกาหนด.
ระยะเวลาการดาเนินงาน ภายใน ๓๐ วัน
๓. มอบหมายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประสานแจ้งผลการพิจารณา
ต่อคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

๙๙

(ครั้งที่ ๘๒/๕๙ พ. ๒๒ ธ.ค. ๕๙)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๓๔

๓๓

ลาดับ

(การประชุม ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ อ. ๑๓ ธ.ค.๕๙)
(การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ อ. ๑๗ ม.ค. ๖๐)

พิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวก
ทางเทคนิค : กฎเกณฑ์และพิธีการว่าด้วยศุลกากร
ผ่านแดนอาเซียน
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมศุลกากรกระทรวงการคลัง
การพิจารณาครั้งที่ ๑ :
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคล
- ที่ประชุมเห็นควรกราบเรียนประธานสภา
ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
พิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มติที่ประชุม :
- เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบข้อเสนอฯ ดังกล่าว
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณา
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
เพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ตามการประสานงานของรัฐบาล

๑๐๐

(ครั้งที่ ๑๖/๖๐ ศ. ๑๐ มี.ค. ๖๐)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

(ครั้งที่ ๓/๖๐ พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
เพื่อพิจารณาศึกษา ไปในคราวเดียวกัน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงยุตธิ รรม
จานวน ๒๕ คน
(มีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาพร้อมกับหนังสือสัญญา - กาหนดระยะเวลา
จานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างระราชบัญญัตปิ ้องกัน
การพิจารณาศึกษา ๓๐ วัน
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อ. ๑๐ ม.ค. ๖๐)
และปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. ....)
การพิจารณาครั้งที่ ๒ :
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาฯ
(คณะกรรมการ พิจารณาเสร็จแล้ว)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาฯ
ดังกล่าว
๒. กรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวตามมาตรา

๑๐๑

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๓๕

ลาดับ

ความตกลงสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

อ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐)
(การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ อ. ๒๑ มี.ค. ๖๐)

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๓ ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ
ข้อ ๒๐๖ ทัง้ นี้ เห็นควรกราบเรียนประธานสภา
พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุม
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ตามการประสานงานของรัฐบาล
๓. สาหรับกรณีรา่ งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมาน
และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
เห็นควรส่งร่างฯ ดังกล่าว
พร้อมความเห็นกลับคืนไปยัง
คกก. (ปนช.) เพื่อพิจารณา และเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

๑๐๒

(ครั้งที่ ๒๑/๖๐ ศ. ๒๔ มี.ค. ๖๐)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

106

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๓๗

๓๖

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้า
ชนิดทีข่ ้ามเขตและอพยพถิน่ ไกล
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทา
ประมงสาหรับพืน้ ที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement :
SIOFA)
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ อ. ๑๘ เม.ย. ๖๐)
สนธิสญ
ั ญามาร์ราเคช เพื่ออานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงงานที่มกี ารโฆษณาแล้ว สาหรับคนตาบอด
คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๑๐๓

(ครั้งที่ ๒๗/๖๐ ศ. ๒๑ เม.ย. ๖๐)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๓๘

ลาดับ

พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของความตกลง
ความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย – นิวซีแลนด์
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

- รายงานของคณะกรรมการศึกษาฯ
(คกก.พิจารณา เสร็จแล้ว)
(ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ อ. ๑๙ ก.ย. ๖๐)
- ที่ประชุมรับทราบและให้กราบเรียน
ประธานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เพื่อเสนอ

การพิจารณาครัง้ ที่ ๒ :

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรกราบเรียน
ประธานสภาเพื่อมีดาริตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษาพิธีสาร
ฉบับดังกล่าว ก่อนการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภา จานวน ๑๒ คน
- กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๑๕ วัน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณา
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
เป็นเรื่องด่วน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ อ. ๕ ก.ย. ๖๐)

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การพิจารณาครั้งที่ ๑ :

๑๐๔

(ครั้งที่ ๕๘/๖๐ พฤ. ๒๑ ก.ย. ๖๐)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
พิธีสารดังกล่าวของที่ประชุมสภาต่อไป
๓๙ ให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนา
ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาล ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบความตกลง
ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน ทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๑๗๘
จีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จักรไทย ประกอบกับข้อบังคับ ข้อ ๒๐๗
(ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) วรรคสอง ตามที่ประธานสภาได้พิจารณาบรรจุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเพิ่มเติมไว้แล้ว
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่
๙ พ.ย. ๖๐)
๔๐ สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ค. ๑๓/๒๕๖๑ อ. ๓ เม.ย. ๖๑ มีมติเห็นควร
กราบเรียนประธานสภา เพือ่ มีดาริตงั้
คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา จานวน
๑๖ คน กาหนดเวลาการพิจารณาภายใน
๕๐ วัน นับแต่วนั ที่ประธานสภาแต่งตัง้

๑๐๕

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๓๐/๖๑ พฤ. ๑๘
พ.ค. ๖๑)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๖๔/๖๐ พฤ. ๙
พ.ย. ๖๐)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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พิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
๒๙ ว่าด้วยแรงงาน บังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕
ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย

ร่างพิธีสารอนุวตั ิข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ
ชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐

๔๒

๔๓

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๔๑

ลาดับ

การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๑๗/๒๕๖๑ อ. ๘ พ.ค. ๖๑ มีมติเห็นควร
และลงมติให้ความเห็นชอบ
กราบเรียนประธานสภา เพือ่ มีดาริตงั้
(ครั้งที่ ๓๒/๖๑ ศ. ๒๕
คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา จานวน
พ.ค. ๖๑)
๑๕ คน กาหนดเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๒๓/๒๕๖๑ อ. ๑๙ มิ.ย. ๖๑ มีมติเห็นควร
และลงมติให้ความเห็นชอบ
กราบเรียนประธานสภา เพือ่ มีดาริตงั้
(ครั้งที่ ๕๐/๖๑ พฤ. ๙
คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา จานวน
ส.ค. ๖๑)
๑๒ คน กาหนดเวลาการพิจารณา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มคี าสั่งแต่งตั้ง
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๒๘/๒๕๖๑ อ. ๒๔ ก.ค. ๖๑ พิจารณาแล้ว
และลงมติให้ความเห็นชอบ
เห็นควรกราบเรียน ปธ. เพื่อมีดาริตงั้
(ครั้งที่ ๕๓/๖๑ ศ. ๑๗
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาศึกษา ส.ค. ๖๑)

๑๐๖
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๔๔

ลาดับ

ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของอาเซียน

ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
กาหนดเวลาพิจารณา ๑๕ วัน และเห็นควร
กราบเรียน ปธ. พิจารณาบรรจุระเบียบวาระ
พฤ. ๑๖ ส.ค. ๖๑ ตามการประสานงานของ ครม
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช.
ค. ๓๙/๒๕๖๑ อ. ๙ ต.ค. ๖๑
มีมติมอบหมายคณะ กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติโดยให้เชิญผูแ้ ทนจาก
คณะ กมธ. การต่างประเทศ คณะ กมธ.
การพาณิชย์ฯ ร่วมเป็นทีป่ รึกษา กาหนดเวลา
พิจารณาภายใน ๒๐ วัน
และเห็นควรบรรจุระเบียบวาระวันพฤหัสบดีที่
๘ พ.ย. ๖๑

๑๐๗

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๗๕/๖๑ พฤ. ๘
พ.ย. ๖๑)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔๕ หนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช.
จีนประจาประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ
ค. ๔๒/๒๕๖๑ อ. ๓๐ ต.ค. ๖๑
ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมาย
และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถาน
ให้คณะ กมธ. การต่างประเทศ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศ เป็นผู้พิจารณาก่อน สนช. ให้ความเห็นชอบ
ไทย เพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ โดยมีกาหนดเวลาพิจารณาศึกษา
ประชาชนจีนประจาประเทศไทย ถึงกระทรวง
ภายใน ๒๐ วัน
การต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18)
ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘
๔๖ อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช.
ว่าด้วยการทางานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐
ค. ๔๕/๒๕๖๑ อ. ๒๐ พ.ย. ๖๑ ที่ประชุม
(ค.ศ. ๒๐๐๗)
ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้
กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ
การแรงงาน เป็นผู้พิจารณาก่อนบรรจุระเบียบ
วาระ โดยมีกาหนดเวลาพิจารณาศึกษา
ภายใน ๗ วัน

๑๐๘

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๘๑/๖๑ เป็นพิเศษ
พฤ. ๒๙ พ.ย. ๖๑)

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๘๐/๖๑ ศ. ๒๓
พ.ย. ๖๑)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยลิขสิทธิข์ ององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WCT)

ร่างพิธีสารฉบับที่ ๑ เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน

๔๘

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๔๗

ลาดับ

การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๔๕/๒๕๖๑ อ. ๒๐ พ.ย. ๖๑ ที่ประชุมได้
และลงมติให้ความเห็นชอบ
พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้คณะ กมธ. (ครั้งที่ ๘๗/๖๑ เป็นพิเศษ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ศ. ๒๑ ธ.ค. ๖๑)
และการสื่อสารมวลชน เป็นผู้พิจารณาก่อน
บรรจุระเบียบวาระ โดยมีกาหนดเวลา
พิจารณาศึกษาภายใน ๑๕ วัน และเห็นควร
บรรจุระเบียบวาระ ศ. ๒๑ ธ.ค. ๖๑
ตามการประสานงานของ ครม
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ทีป่ ระชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๔๖/๒๕๖๑ อ. ๒๗ พ.ย. ๖๑
และลงมติให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรมอบหมายให้ (ครั้งที่ ๘๗/๖๑ เป็นพิเศษ
กมธ. การพาณิชย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
ศ. ๒๑ ธ.ค. ๖๑)
ก่อนบรรจุระเบียบวาระ โดยมีกาหนดเวลา
พิจารณาศึกษาภายใน ๑๕ วัน และเห็นควร

๑๐๙
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การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บรรจุระเบียบวาระ ศ. ๒๑ ธ.ค. ๖๑
ตามการประสานงานของ ครม. ตามการประสา
นงนของ ครม. (ขอขยายเวลา
การพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑ สัปดาห์)
(คณะ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว)
๔๙ ร่างพิธีสารฉบับทีห่ นึง่ เพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วย
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลง ค. ๕๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ จ. ๒๔ ธ.ค. ๖๑
และลงมติให้ความเห็นชอบ
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
(ครั้งที่ ๑/๖๒ เป็นพิเศษ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น
๑. เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
พฤ. ๑๐ ม.ค. ๖๒)
การพาณิชย์ฯเป็นผู้พิจารณาศึกษาพิธีสาร
ดังกล่าวล่วงหน้า โดยขอให้เชิญ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาด้วย
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติมดี าริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

๑๑๐
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ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

กฎถิ่นกาเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีอาเซียน - จีน

ลาดับ

๕๐

ครั้งที่ ๒ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๓/๒๕๖๒ อ. ๒๒ ม.ค. ๖๒
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑) รับทราบผลการพิจารณาศึกษาหนังสือ
สัญญาดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ แถลงความเห็น

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๑/๒๕๖๒ อ. ๘ ม.ค. ๖๒
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
ศึกษาก่อนที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบตาม
ข้อบังคับฯข้อ ๒๐๘ ทัง้ นี้ ในการพิจารณา
ศึกษาดังกล่าวขอให้เชิญคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ศึกษาด้วย
- กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๑๕ วัน

๑๑๑

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๙/๖๒ เป็นพิเศษ
พฤ. ๗ ก.พ. ๖๒)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๕๑

ลาดับ

ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และข้อสังเกตหรือตั้งประเด็นซักถามในที่
ประชุมสภาต่อไป
๒) เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญาดังกล่าว
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
๓) เห็นควรกราบเรียนประธานสภา
เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
กิจการ สนช. ค. ๑/๒๕๖๒ อ. ๘ ม.ค. ๖๒
และลงมติให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้
(ครั้งที่ ๙/๖๒ เป็นพิเศษ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
พฤ. ๗ ก.พ. ๖๒)
ศึกษาร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน
ก่อนที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบตาม
ข้อบังคับฯข้อ ๒๐๘ ทัง้ นี้ ในการพิจารณา
ศึกษาดังกล่าวขอให้เชิญคณะกรรมาธิการการ

๑๑๒
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ลาดับ

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

ครั้งที่ ๒ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๓/๒๕๖๒ อ. ๒๒ ม.ค. ๖๒
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี้
๑) รับทราบผลการพิจารณาศึกษาหนังสือ
สัญญาดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ แถลงความเห็น
และข้อสังเกตหรือตั้งประเด็นซักถามในที่
ประชุมสภาต่อไป
๒) เห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาดังกล่าว
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
๓) เห็นควรกราบเรียนประธานสภา

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ศึกษาด้วย
- กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๑๕ วัน

๑๑๓

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๕๒

ลาดับ

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน ฉบับที่ ๒

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช. - ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
ค. ๘/๒๕๖๒ อ. ๒๖ ก.พ. ๖๒
และลงมติให้ความเห็นชอบ
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้
(ครั้งที่ ๒๖/๖๒ เป็นพิเศษ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
พ. ๑๓ มี.ค. ๖๒)
ศึกษาพิธีสาร ฉบับดังกล่าวก่อนบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภา กาหนดเวลาดาเนินการ
๑๐ วัน ทั้งนี้ โดยเห็นควรให้เชิญผู้แทน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้วย
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามการ
ประสานงานของคณะรัฐมนตรี

๑๑๔
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๕๓

ลาดับ

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน ฉบับที่ ๓

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญกิจการ สนช.
ค. ๘/๒๕๖๒ อ. ๒๖ ก.พ. ๖๒
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ เป็นผู้พิจารณา
ศึกษาพิธีสารฉบับดังกล่าวก่อนบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภา กาหนดเวลาดาเนินการ
๑๐ วัน ทั้งนี้ โดยเห็นควรให้เชิญผู้แทน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้วย
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามการประสานงานของคณะรัฐมนตรี

๑๑๕

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๒๖/๖๒ เป็นพิเศษ
พ. ๑๓ มี.ค. ๖๒)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

119

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

พิธีสารเพื่ออนุวตั ิข้อผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนส่ง
ทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียน

ลาดับ

๕๔

ครั้งที่ ๒ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๑๐/๒๕๖๒ อ. ๑๒ มี.ค. ๖๒
- ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาศึกษา
พิธีสารฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม แถลง

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๙/๒๕๖๒ อ. ๕ มี.ค. ๖๒
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นผู้พิจารณา
ศึกษาพิธีสารฉบับดังกล่าวก่อนบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภา กาหนดเวลาดาเนินการ
๗ วัน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภา ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามการประสานงานของคณะรัฐมนตรี

๑๑๖

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๒๖/๖๒ เป็นพิเศษ
พ. ๑๓ มี.ค. ๖๒)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ครั้งที่ ๒ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๑๐/๒๕๖๒ อ. ๑๒ มี.ค. ๖๒

การพิจารณาของ
ลาดับ
ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นและข้อสังเกต หรือตั้งประเด็น
ซักถามในทีป่ ระชุมสภาต่อไป
๕๕ พิธีสาร ๓ ว่าด้วยสิทธิการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบิน ครั้งที่ ๑ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
ร่วมกันระหว่างจุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิก กิจการ สนช. ค. ๙/๒๕๖๒ อ. ๕ มี.ค. ๖๒
อาเซียนใด ๆ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมาย
ให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นผู้
พิจารณาศึกษาพิธีสารฉบับดังกล่าวก่อนบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภา กาหนดเวลา
ดาเนินการ ๗ วัน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภา ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามการประสานงานของคณะรัฐมนตรี

๑๑๗

- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
และลงมติให้ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๒๖/๖๒ เป็นพิเศษ
พ. ๑๓ มี.ค. ๖๒)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๕๖

ลาดับ

พิธีสาร ๔ ว่าด้วยสิทธิการทาการบินเชือ่ มจุดระหว่าง
จุดต่างๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาศึกษา
พิธีสารฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการคมนาคม แถลงให้
ความเห็นและข้อสังเกต หรือตั้งประเด็นซักถาม
ในที่ประชุมสภาต่อไป
ครั้งที่ ๑ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
- ที่ประชุมสภาได้พิจารณา
กิจการ สนช. ค. ๙/๒๕๖๒ อ. ๕ มี.ค. ๖๒
และลงมติให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมาย
(ครั้งที่ ๒๖/๖๒ เป็นพิเศษ
ให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม
พ. ๑๓ มี.ค. ๖๒)
เป็นผู้พิจารณาศึกษาพิธีสารฉบับดังกล่าว
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
กาหนดเวลาดาเนินการ ๗ วัน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภาในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามการประสานงานของคณะรัฐมนตรี

๑๑๘
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ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ
ครั้งที่ ๒ ในการประชุมคณะ กมธ. วิสามัญ
กิจการ สนช. ค. ๑๐/๒๕๖๒ อ. ๑๒ มี.ค. ๖๒
- ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาศึกษา
พิธีสารฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการคมนาคม
แถลงให้ความเห็นและข้อสังเกต หรือตัง้ ประเด็น
ซักถามในทีป่ ระชุมสภาต่อไป

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สมัยประชุมที่ ๙๙ – ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) และสมัยประชุมที่ ๑๐๓ – ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) จานวน ๕ ฉบับ
๕๗ ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์
- ที่ประชุมสภารับทราบ
ลาดับที่ ๕๗ ถึง ลาดับที่ ๖๑
และโลกแห่งการทางาน ค.ศ. ๒๐๑๐
(ครั้งที่ ๔๘/๕๙) ศ. ๕ ส.ค. ๕๙
- สมาชิกสภามีข้อซักถาม
(ได้รบั การรับรองในสมัยประชุมที่ ๙๙
/ข้อสังเกต แต่ผู้แทน
เมื่อเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๓)
หน่วยงานตอบชี้แจง
(คณะรัฐมนตรี)
และสมาชิกสภาไม่มีประเด็น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงแรงงาน
สอบถามเพิ่มเติม (ประเด็น

ลาดับ

๑๑๙
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๖๐

๕๙

๕๘

ลาดับ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยคนงานทางานในบ้าน
- ที่ประชุมสภารับทราบ
ค.ศ. ๒๐๑๑ (ได้รับการรับรองในสมัยประชุมที่ ๑๐๐
(ครั้งที่ ๔๘/๕๙) ศ. ๕ ส.ค. ๕๙
เมื่อเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๔)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยพื้นฐานความคุ้มครอง
- ที่ประชุมสภารับทราบ
ทางสังคม ค.ศ. ๒๐๑๒ (ได้รบั การรับรองในสมัยประชุม (ครัง้ ที่ ๔๘/๕๙) ศ. ๕ ส.ค. ๕๙
ที่ ๑๐๑ เมื่อเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๕)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่งเสริม
- ที่ประชุมสภารับทราบ
สาหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. ๒๐๑๔
(ครัง้ ที่ ๔๘/๕๙) ศ. ๕ ส.ค. ๕๙
(ได้รบั การรับรองในสมัยประชุมที่ ๑๐๓ เมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗)

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

๑๒๐

ข้อสังเกตและข้อสอบถาม
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๖๑

ลาดับ

(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงแรงงาน
ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ ค.ศ. ๒๐๑๕
(ได้รบั การรับรองในสมัยประชุมที่ ๑๐๔ เมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘)
(คณะรัฐมนตรี)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงแรงงาน

ชื่อหนังสือสัญญา/ผู้เสนอ

การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ที่ประชุมสภารับทราบ
(ครั้งที่ ๔๘/๕๙) ศ. ๕ ส.ค. ๕๙

๑๒๑

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๒๒

๒.๑.๕ การพิจารณาร่างกฎหมาย หนังสือสัญญา และเรื่องอื่น ๆ ที่มีประเด็นอันสมควรตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณาศึกษาล่วงหน้า
การด าเนิ น การส่ ว นนี้ เ ป็ น กรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้ พิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย หนั ง สื อ สั ญ ญา หรื อ เรื่ องใด ๆ แล้ ว เห็ น ว่ า สมควรเสนอให้ ป ระธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า
ก่อ นที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและทาให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟังความเห็นเบื้องต้น
ของคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติเพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ ยวกับเรื่องนั้น ๆ
(อย่างไรก็ดี ในกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่าไม่จาเป็นต้องเสนอ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการ ก็อาจมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
คณะใดคณะหนึ่งเป็นผู้พิจารณาศึกษาล่วงหน้าแทนก็ได้)
การดาเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติในการเสนอให้
ประธานสภานิ ติบั ญญั ติแ ห่ ง ชาติพิ จารณาตั้ งคณะกรรมการขึ้ น (หรือ มอบหมายคณะกรรมาธิ การ
คณะหนึ่งคณะใด) เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องใดเป็นการล่วงหน้านั้น อาจจาแนกได้เป็น ๒ ช่วงระยะเวลา
ดังนี้
๑. การดาเนินการภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
การด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็ น กรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ เ สนอให้ ป ระธานสภา
นิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติพิ จารณาตั้ง คณะกรรมการขึ้ นเพื่อ พิ จารณาศึ กษาร่า งกฎหมาย หนัง สือ สัญ ญา
หรือเรื่องใด ๆ เป็นการล่ว งหน้ า ก่อนที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งประธานสภาจะอาศัยอานาจตามข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๕) ประกอบ (๖) ในการตั้งคณะกรรมการ
๒. การดาเนินการภายใต้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
การด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็ น กรณี ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ เ สนอให้ ป ระธานสภา
นิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติพิ จารณาตั้ง คณะกรรมการขึ้ นเพื่อ พิ จารณาศึ กษาร่า งกฎหมาย หนัง สือ สัญ ญา
หรือเรื่องใด ๆ เป็นการล่ว งหน้ า ก่อนที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งประธานสภาจะอาศัยอานาจตามข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ (๕) ประกอบ (๖) ในการตั้งคณะกรรมการ
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๑๒๓

แผนผัง
กระบวนการเสนอตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอื่นใดก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี

สมาชิก สนช.

อื่น ๆ

เสนอเรื่อง

ประธาน
สนช.
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติ
เสนอ ปธ. สนช.
ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
ศึกษา

มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการ
สามัญ/วิสามัญ
พิจารณาศึกษา

พิจารณาศึกษาแล้วเสร็จ
รายงานต่อ

ประธาน สนช.
และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเสนอบรรจุระเบียบวาระ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒.

๑.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสาร
แก้ไขความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS)
ด้านสาธารณสุขของไทย สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ก่อนเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
(-ร่างพระราชบัญญัติยกเลิก

ชื่อคณะกรรมการ

พลตารวจเอกชัชวาลย์
สุขสมจิตร์
(คาสั่ง ๑๗๒/๒๕๕๘)

นายเจตน์
ศิรธรานนท์
(คาสั่ง ๑๕๖/๒๕๕๘)
๔๑/๒๕๕๘
(๑๐ พ.ย. ๕๘)

๓๙/๒๕๕๘
(๒๗ ต.ค. ๕๘)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๑ คน

๑๒ คน

จานวน
กรรมการ

รายละเอียดข้อมูลสารบบ
ประธาน
คณะกรรมการ

คณะ
- การตัง้ คณะกรรมการ
- การมอบหมายคณะกรรมาธิการ

สรุปยอดรวมข้อมูลสารบบ

๓๐ วัน

ภายในสัปดาห์
ที่ ๒ ของเดือน
พ.ย. ๕๘

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวน
๒๖ คณะ
๑๐ คณะ

๘/๒๕๕๙
๘ มี.ค. ๕๙

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๔๒/๒๕๕๘
๑๗ พ.ย. ๕๘

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๔
- นายดิเรก จันทร์อินทร์

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข
- นางพิมพ์รวีย์ สุจินดาวัฒน์

ฝ่ายเลขานุการ
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๑๒๔
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๔.

๓.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
(เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก วิป สนช.)

พระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคม
ของบุคคล) และ
- ร่างพระราชบัญญัติกาหนดความรับผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด สมาคม และมูลนิธิ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... )
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

ชื่อคณะกรรมการ

นายเจตน์
ศิรธรานนท์
(คาสั่ง ๑๖/๒๕๕๙)
พลโท จเรศักดิ์
อานุภาพ

ประธาน
คณะกรรมการ

๑๓/๒๕๕๙
(๕ เม.ย. ๕๙)

๖/๒๕๕๙
(๑๖ ก.พ. ๕๙)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๒๕

ตามจานวน
ใน กมธ.

๒๑ คน

จานวน
กรรมการ

๖๐ วัน

๖๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑๙/๒๕๕๙
๓๑ พ.ค. ๕๙

๑๑/๒๕๕๙
๒๙ มี.ค. ๕๙

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การทหาร
- นายสุชาติ จริยาโสวรรณ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม
- นายชูพงศ์ สายสร้อย

ฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดลักษณะตัวแทนอาพราง
พ.ศ. ....

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงภาษี
ตามข้อเสนอ FATF)

๗.

๘.

๖.

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
(เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก วิป สนช.)
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการคุม้ ครองระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ....

ชื่อคณะกรรมการ

๕.

ลาดับ
ที่

พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
(คาสั่ง ๕๔/๒๕๕๙)
๑๘ เม.ย. ๕๙
นายมหรรณพ
เดชวิทักษ์
(คาสั่ง ๘๘/๒๕๕๙)
๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
นายกิตติ วะสีนนท์
(คาสั่ง ๑๒๖/๒๕๕๙
๒๑ ก.ย. ๕๙)

พลอากาศเอก ชาลี
จันทร์เรือง

ประธาน
คณะกรรมการ

๓๒/๒๕๕๙
(๖ ก.ย. ๕๙)

๒๐/๒๕๕๙
(๗ มิ.ย. ๕๙)

๗/๒๕๕๙
(๑ มี.ค. ๕๙)

๑๕/๒๕๕๙
(๒๖ เม.ย.๕๙)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๒๖

๑๗ คน

๑๗ คน

๒๑ คน

ตามจานวน
ใน กมธ.

จานวน
กรรมการ

๓๐ วัน

๖๐ วัน

๖๐ วัน

๔๕ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๓๗/๒๕๕๙
๑๑ ต.ค. ๕๙

๒๙/๒๕๕๙
๑๖ ส.ค. ๕๙

๒๓/๒๕๕๙
๒๘ มิ.ย. ๕๙

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๒๑/๒๕๕๙
๑๔ มิ.ย. ๕๙

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การแรงงานฯ
- นายเฉลิมวุฒิ
รักพานิช
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๔
- นายจาเป็น ชุ่มมะโน

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๓
- นางสาวสุวพร นิลทัพ

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์
- นายวรวิทย์ ศิริมหาพฤกษ์

ฝ่ายเลขานุการ
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๑๒.

๑๑.

๑๐.

๙.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคี
นายกล้านรงค์ จันทิก
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล (คาสั่ง ๑๐/๒๕๖๐
ทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และ
๒๐ ม.ค. ๖๐)
ร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. ....
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นายศิริพล
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ยอดเมืองเจริญ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คาสั่ง ๑๘/๒๕๖๐
๓๐ ม.ค. ๖๐)
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
พลอากาศเอก ชนะ
(เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
อยู่สถาพร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. .... ตามที่ได้รับมอบหมายจาก วิป สนช.)
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓
นายศิริพล
ของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ยอดเมืองเจริญ
(คาสั่ง ๑๒๓/๒๕๖๐
กันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์
และ ๑๒๗/๒๕๖๐)

ชื่อคณะกรรมการ

ประธาน
คณะกรรมการ

๓๓/๒๕๖๐
(๕ ก.ย. ๖๐)

๗/๒๕๖๐
(๒๘ ก.พ. ๖๐)

(๑๗ ม.ค. ๖๐)

๒/๒๕๖๐

(๑๐ ม.ค. ๖๐)

๑/๒๕๖๐

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๒๗

๑๕ คน

ตามจานวน
ใน กมธ.

๒๑ คน

๒๕ คน

จานวน
กรรมการ

๑๕ วัน

๓๐ วัน

๓๐ วัน

๓๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๓๕/๒๕๖๐
๑๙ ก.ย. ๖๐

๑๑/๒๕๖๐
๒๘ มี.ค. ๖๐

๗/๒๕๖๐
๒๘ ก.พ. ๖๐

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๖/๒๕๖๐
๒๑ ก.พ. ๖๐

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การกีฬา
- น.ส. อังศุมาลิน สมรรคเสวี

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเงินฯ
- นายเอกชัย บุดสีนนท์

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๒
- นายวิทยา เที่ยงแท้

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖
- นายณัฐชัย เปรมประเสริฐ

ฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
(เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)

๑๗.

๑๖.

๑๕.

๑๔.

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมและคุม้ ครองประชาชน ในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

ชื่อคณะกรรมการ

๑๓.

ลาดับ
ที่

นายตวง
อันทะไชย
(คาสั่ง ๑/๒๕๖๑
๘. ม.ค. ๖๑)
พลอากาศเอก ชนะ
อยู่สถาพร

พลเรือเอก วัลลภ
เกิดผล

นายกล้านรงค์ จันทิก

พลอากาศเอก ชนะ
อยู่สถาพร

ประธาน
คณะกรรมการ

๙/๒๕๖๑
๖ มี.ค. ๖๑

๔๗/๒๕๖๐
(๑๙ ธ.ค. ๖๐)

๔๐/๒๕๖๐
(๓๑ ต.ค. ๖๐)

๔๐/๒๕๖๐
(๓๑ ต.ค. ๖๐)

๔๐/๒๕๖๐
(๓๑ ต.ค. ๖๐)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๒๘

ตามจานวน
ใน กมธ.

๑๕ คน

๒๑ คน

๒๑ คน

๒๕ คน

จานวน
กรรมการ

๖๐ วัน

๖๐ วัน

๒๐ วัน

๒๐ วัน

๒๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑๕/๒๕๖๑
๒๔ เม.ย. ๖๑

๑๐/๒๕๖๑
๑๓ มี.ค. ๖๑

๔๓/๒๕๖๐
๒๑ พ.ย. ๖๐

๔๓/๒๕๖๐
๒๑ พ.ย. ๖๐

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๔๓/๒๕๖๐
๒๑ พ.ย. ๖๐

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเงินฯ
- นายเอกชัย บุดสีนนท์

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖
- นายธณรัฐ แสนแก้ว
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๕
- นายสุนทร อินทร์อ่า
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๑
- นายวุฒิชัย ลีละสุนทเลิศ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การกีฬา
- น.ส. อังศุมาลิน สมรรคเสวี

ฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมการพิจารณาศึกษาสนธิสัญญาว่าด้วย
การห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาพิธสี ารปี ค.ศ. ๒๐๑๔
ส่วนเสริมอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ

๑๙.

๒๐.

๒๑.

ชื่อคณะกรรมการ

๑๘.

ลาดับ
ที่

พลเอก วรพงษ์
สง่าเนตร
(คาสั่ง ๕๑/๒๕๖๑
๖ มิ.ย. ๖๑)
และ
คาสั่ง ๕๓/๒๕๖๑
๘ มิ.ย. ๖๑)

พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
(คาสั่ง ๒๕/๒๕๖๑
๒๗ ก.พ. ๖๑)
พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร
(คาสั่ง ๔๗/๒๕๖๑
๑๑ พ.ค. ๖๑)

นายกิตติ วะสีนนท์

ประธาน
คณะกรรมการ

๒๑/๒๕๖๑
(๕ มิ.ย. ๖๑)

๑๗/๒๕๖๑
(๘ พ.ค. ๖๑)

๗/๒๕๖๑
(๒๐ ก.พ. ๖๑)

๑๓/๒๕๖๑
๓. เม.ย. ๖๑

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๒๙

๒๕ คน

๑๕ คน

๒๐ คน

๑๖ คน

จานวน
กรรมการ

-

ภายใน
๒๑ พ.ค. ๖๑
และเสนอต่อ
วิป สนช.
๒๒ พ.ค. ๖๑

๑๕ วัน

๕๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๒๒/๒๕๖๑
๑๒ มิ.ย. ๖๑

๑๙/๒๕๖๑
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

๑๘/๒๕๖๑
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๑๗/๒๕๖๑
๘ พ.ค. ๒๕๖๑

- ผู้อานวยการสานัก กมธ. ๓
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา
- นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๕
- ว่าที่ ร.ต. ปฐมภณณ์
แป้นจรัสธีรมี
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การแรงงานฯ
- นายอธิษฐ์ ศิลป์ธนะวาณิช
- นางพัชรศิริ พิชญาภรณ์
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การกีฬา
- นางสาวฐิติมา พจน์ฐิติพันธ์
- นายวรเชษฐ เข็มวิชัย
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คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการป้องกันการกาหนดราคาโอนระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
(Transfer Pricing))
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพิธสี ารอนุวตั ิ
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
และข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e - Payment Master Plan))

๒๓.

๒๕.

๒๔.

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาพิธสี ารเพื่อแก้ไข
ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลง
การค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย

ชื่อคณะกรรมการ

๒๒.

ลาดับ
ที่

นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
(คาสั่ง ๗๖/๒๕๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑)

พลเอก ยุทธศิลป์
โดยชื่นงาม
(คาสั่ง ๗๕/๒๕๖๑
๒๖ ก.ค. ๖๑)

นางสาวอรจิต
สิงคาลวณิช
(คาสั่ง ๖๑/๒๕๖๑
๒๒ มิ.ย. ๖๑)
นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
(คาสั่ง ๕๕/๒๕๖๑
๑๑ มิ.ย. ๖๑)

ประธาน
คณะกรรมการ

๒๘/๒๕๖๑
(๒๔ ก.ค. ๖๑)

๒๘/๒๕๖๑
(๒๔ ก.ค. ๖๑)

๒๑/๒๕๖๑
(๕ มิ.ย. ๖๑)

๒๓/๒๕๖๑
(๑๙ มิ.ย. ๖๑)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๓๐

๑๕ คน

๑๕ คน

๑๕ คน

๑๒ คน

จานวน
กรรมการ

๓๐ วัน

๑๕ วัน

๓๐ วัน

๓๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๓๗/๒๕๖๑
๒๕ ก.ย. ๖๑

๓๑/๒๕๖๑
๑๔ ส.ค. ๖๑

๓๑/๒๕๖๑
๑๔ ส.ค. ๖๑

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๒๙/๒๕๖๑
๓๑ ก.ค. ๖๑

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๖
- นายธณรัฐ แสนแก้ว
- นายประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ
- นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์
- นายพิทักษ์ โรจน์โมสิข
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน
- นายเอกชัย บุดสีนนท์
- นางสาวอัญชลี วุฒิศิริ
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ
-นางกัญจน์มล พิธรัตน์
- นายเทอดภูมิ ธุระงาม
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๒๙.

๒๘.

๒๗.

๒๖.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
ศาลอาญาตลิง่ ชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญา
มีนบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ
(เป็นผู้พิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
(ASEAN Agreement on Electronic Commerce)
ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ
(เป็นผู้พิจารณาอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทางานในภาค
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ ค.ศ. ๒๐๐๗ ตามที่ วิป สนช.
มอบหมาย)
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ชื่อคณะกรรมการ

ศ.คลินิก นิเวศน์
นันทจิต
(คาสั่ง ๑๒๗/๒๕๖๑
๒๖ ต.ค. ๖๑)

พลเอกสิงห์ศึก
สิงห์ไพร

พลอากาศเอก ชาลี
จันทร์เรือง

นายกล้านรงค์
จันทิก
(คาสั่ง ๙๑/๒๕๖๑
๒๗ ส.ค. ๖๑)

ประธาน
คณะกรรมการ

๓๙/๒๕๖๑
(๙ ต.ค. ๖๑)

๔๕/๒๕๖๑
(๒๐ พ.ย. ๖๑)

๓๙/๒๕๖๑
(๙ ต.ค. ๖๑)

๓๒/๒๕๖๑
(๒๑ ส.ค. ๖๑)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๓๑

๑๒ คน

ตามจานวน
ใน กมธ.

ตามจานวน
ใน กมธ.

๒๐ คน

จานวน
กรรมการ

๓๐ วัน

๗ วัน

๒๐ วัน

๓๐ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๔๙/๒๕๖๑
๑๘ ธ.ค. ๖๑

๔๖/๒๕๖๑
๒๗ พ.ย. ๖๑

๔๒/๒๕๖๑
๓๐ ต.ค. ๖๑

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๓๘/๒๕๖๑
๒ ต.ค. ๖๑

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๕
- นางสาวพรพนา ปาเฉย

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
- นางมณฑาทิพย์ กรีมหา

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ฯ

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๓
- นางสาวสุวพร นิลทัพ
- นางสาวธัญญา ศรีสุพรรณ
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คณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การกาหนดฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในการโอน
กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ (เป็นผู้พิจารณาศึกษา
๑) กฎถิน่ กาเนิดสินค้าเฉพาะรายการสินค้าภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน
๒) ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน
ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ....

๓๑.

๓๓.

๓๒.

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ (เป็นผู้พิจารณา
ร่างพิธีสารฉบับที่ ๑ เพื่อแก้ไขความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)

ชื่อคณะกรรมการ

๓๐.

ลาดับ
ที่

พลเรือเอก วัลลภ
เกิดผล
(คาสั่ง ๑๐/๒๕๖๒)

พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร

(คาสั่ง ๑๔๔/๒๕๖๑
๒๐ พ.ย. ๖๑)

พลเอกสิงห์ศึก
สิงห์ไพร

ประธาน
คณะกรรมการ

๓/๒๕๖๒
(๒๒ ม.ค. ๖๒)

๑/๒๕๖๒
(๘ ม.ค. ๖๒)

๔๔/๒๕๖๑
(๑๓ พ.ย. ๖๑)

๔๖/๒๕๖๑
(๒๗ พ.ย. ๖๑)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๓๒

๑๙ คน

ตามจานวน
ใน กมธ.

๑๗ คน

ตามจานวน
ใน กมธ.

จานวน
กรรมการ

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๒๐ วัน

๑๕ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๕/๒๕๖๒
๕ ก.พ. ๖๒

๓/๒๕๖๒
๒๒ ม.ค. ๖๒

๒/๒๕๖๒
๑๕ ม.ค. ๖๒

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๔๙/๒๕๖๑
๑๘ ธ.ค. ๖๑

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๒
- นายสุริยา อุ่นคา

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
- นางมณฑาทิพย์ กรีมหา

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
- นางมณฑาทิพย์ กรีมหา
- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว
- นางสาวสุดารัตน์ หมวดอินทร์
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๓๕.

๓๔.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ
(เป็นผู้พิจารณาศึกษา
๑) พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน ฉบับที่สอง
๒) พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน ฉบับที่สาม
ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)

ชื่อคณะกรรมการ

พลเอก สิงห์ศึก
สิงห์ไพร

พลเอก ชาตอุดม
ติตถะสิริ
(คาสั่ง ๑๗/๒๕๖๒)

ประธาน
คณะกรรมการ

๘/๒๕๖๒
(๒๖ ก.พ. ๖๒)

๕/๒๕๖๒
(๕ ก.พ. ๖๒)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๓๓

ตามจานวน
ใน กมธ.

๑๗ คน

จานวน
กรรมการ

๑๐ วัน

๗ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๙/๒๕๖๒
๕ มี.ค. ๖๒

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๖/๒๕๖๒
๑๒ ก.พ.๖๒

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม
- นางมณฑาทิพย์ กรีมหา

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ๑
- นางสาวสุนิษา ลอยฟ้า

ฝ่ายเลขานุการ
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๓๖.

ลาดับ
ที่

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
(เป็นผู้พิจารณาศึกษา
๑) พิธสี ารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๐
ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
๒) พิธสี าร ๓ ว่าด้วยสิทธิการทาการบิน
โดยใช้ชื่อเทีย่ วบินร่วมกันระหว่างจุดต่าง ๆ
ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ
๓) พิธสี าร ๔ ว่าด้วยสิทธิการทาการบิน
เชื่อมจุดระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐ
สมาชิกอาเซียนใด ๆ
ตามที่ วิป สนช. มอบหมาย)

ชื่อคณะกรรมการ
พลโท จเรศักณิ์
อานุภาพ

ประธาน
คณะกรรมการ
๙/๒๕๖๒
(๕ มี.ค. ๖๒)

ครั้งที่วิป สนช.
มีมติตั้ง คกก.

๑๓๔

ตามจานวน
ใน กมธ.

จานวน
กรรมการ
๗ วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ครั้งที่ วิป สนช.
มีมติเห็นชอบ
รายงาน
๑๐/๒๕๖๒
๑๒ มี.ค. ๖๒

- กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม
- นางยุวดี รูปขจร

ฝ่ายเลขานุการ

๑๓๕

๒.๑.๖ การพิจารณาญัตติ
โดยที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๘ กาหนดว่า
“ญั ต ติ ข อให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาคณะใดคณะหนึ่ ง หรื อ ญั ต ติ ข อให้ ส ภาตั้ ง
คณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภา ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ญั ตติ ตามวรรคหนึ่ ง กรณี ขอให้ สภาตั้ งคณะกรรมาธิ การสามั ญหรื อคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ
แล้วแต่กรณีนั้ น จะต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้าหรือซ้อนกัน และจะต้องไม่ซ้าหรือซ้อน
กับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาคณะต่าง ๆ”
เพื่อให้การเสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอญัตติและพิจารณากลั่นกรองญัตติตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๓๘ ดังนี้
ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าจะกระทากิจการ พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด
๓. ก าหนดองค์ ประกอบของกรรมาธิ การวิ สามั ญ โดยให้ ระบุ จ านวนกรรมาธิ การวิ สามั ญ
ที่จะตั้งขึ้น สัดส่วนจานวนสมาชิกและบุคคลภายนอก พร้อมรายชื่อ (หากมี)
๔. กรอบระยะเวลาการดาเนินการตามภารกิจของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๕. ขอความร่วมมือสมาชิกผู้เสนอญัตติดาเนินการ ดังนี้
๑) พิจารณาขอบเขตเนื้อหาสาระของเรื่องที่ตนเสนอว่ามีความซ้าหรือซ้อนกับอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาคณะใดหรือไม่ หากมีความซ้าหรือซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการสามัญประจาคณะใด ผู้เสนอญัตติควรประสานหารือกับคณะกรรมาธิการคณะดังกล่าว
เพื่อให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้นเสียก่อน
๒) การขอให้ ส มาชิ ก ลงชื่ อ รั บ รองญั ต ติ ควรประสานกั บ สมาชิ ก ที่ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจาที่มีอานาจหน้าที่ซ้าหรือซ้อนหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
สาระของญัตติที่เสนอดังกล่าวเพื่อให้เป็นผู้ร่วมลงชื่อรับรองด้วย
ข. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองญัตติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
๑. เป็นญัตติที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสาคัญ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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๑๓๖

๒. เป็นญัตติที่มีเนื้อหาสาระไม่ซ้าหรือซ้อนกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจา
สภา คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะให้ความ
เห็นชอบและเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาต่อไป
๓. ญัตติที่มีเนื้อหาสาระซ้าหรือซ้อนกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
อาจมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อไป
๔. หากเป็นญัตติที่มีข้อสงสัยว่ามีเนื้อหาสาระซ้าหรือซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาคณะหนึ่งคณะใด หรือหลายคณะ จะชะลอการพิจารณาการเสนอญัตติ
ในเรื่องนั้น ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องว่าจะ
ขัดข้องในการเสนอญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวหรือไม่

ตัวอย่างการเสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๑
 ปี ๒๕๕๗
๑. ญัตติเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและปรับปรุงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผังเมือง (คุณหญิงทรงสุดายอดมณี เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ป ระชุม คณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญ กิ จการสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ งชาติ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบตามหลักการของผู้ที่เสนอญัตติ แต่เห็นควรปรับปรุงเนื้อหา
ให้ครอบคลุมตามข้อสังเกตของที่ประชุม โดยกาหนดจานวนกรรมาธิการ จานวน ๒๑ คน กาหนดเวลา
ดาเนินการ ๑๘๐ วัน
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๓๗

๒. ญั ต ติ เ สนอตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษามาตรการการพิ ทั ก ษ์
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ประชุ มคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญกิ จการสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบกับญัตติและเห็นควรเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป โดยมีกรรมาธิการ จานวน ๒๗ คน กาหนดเวลาการปฏิบัติภารกิจ ๑๘๐ วัน
 ปี ๒๕๕๘
๑. ญั ตติ เสนอตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญศึ กษาปั ญหาการบั งคั บใช้ พระราชบั ญญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ (พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญกิ จ การสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๘
วั น อั ง คารที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ เห็ น ชอบกั บ ญั ต ติ ดั ง กล่ า ว โดยเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สภา
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จานวน ๒๑ คน โดยมีกาหนดการดาเนินการ ๙๐ วัน
๒. ญั ต ติ เ สนอตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษามาตรการคุ้ ม ครองเด็ ก
ที่เ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ที่ต กค้างในประเทศไทย (นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ประชุ มคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญกิ จการสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วั นอั งคารที่ ๑๐ มี นาคม ๒๕๕๘ เห็ นชอบกั บญั ตติ ดั งกล่ าว โดยเห็ นควรให้ ผู้ เสนอญั ตติ เสนอเหตุ ผล
ความจาเป็นในการเสนอญัตติต่อที่ประชุ มสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สาหรับจานวนและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เสนอญัตติ โดยมีกาหนดเวลาการดาเนินการ
๙๐ วัน
 ปี ๒๕๕๙
๑. ญัตติเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามั ญ กิจ การสภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวและเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภา ดังนี้
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๑.๑ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
จานวน ๑๙ คน
๑.๒ กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
๒. ญั ตติ เสนอตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญศึ กษาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ อยู่ อาศั ย
ของคนจนเมือง (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ และพลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามั ญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๒.๑ เห็นด้วยในหลักการของญัตติดังกล่าว
๒.๒ ให้ผู้เสนอญัตติเสนอรายชื่อผู้ที่จะตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญทั้ง ๒๑ คน โดยคานึง
ถึงการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องต่อทีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๒.๓ กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ ๑๘๐ วัน ตามที่เสนอ
๒.๔ ให้ผู้เสนอญัตติรับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อปรับถ้อยคาในญัตติโดยมอบหมายให้
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการวิสามัญ เป็นผู้ประสานงานก่อนกราบเรียนประธานสภาเพื่อมีดาริ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป
 ปี ๒๕๖๐
๑. ญั ต ติ เ สนอตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการแก้ ก ฎหมายผั ง เมื อ ง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม (คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายคณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ ติดตาม เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดระบบการผังเมืองดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ติดตามการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบและส่งให้ สานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา) ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ขอความร่วมมือให้คุณหญิง
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๑๓๙

ทรงสุ ด า ยอดมณี และผู้ที่ เคยเป็น กรรมาธิ การวิสามั ญพิจ ารณาศึก ษาการผั งเมื องและการใช้พื้น ที่
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
๒. ญั ต ติ เสนอตั้ งคณะกรรมาธิ การสามั ญพิ จารณาศึ กษาระเบี ยบของที่ ประชุ มใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกาหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดี
ตามคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูดสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มิได้ปฏิบัติตามคาบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญกิ จ การสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๑๗ คน มีกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ ๑๒ วัน นับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแ ห่งชาติมีมติ ทั้งนี้ ให้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และเสนอต่อที่ประชุมสภา
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 ปี ๒๕๖๑
- ญัตติเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย (พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้เสนอ)
มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว ในชั้นนี้เห็นชอบด้วยตามข้อเสนอแนะของนายสุวพันธุ์
ตันยุว รรธนะ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีแ ละกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่า โดยที่ในขณะนี้รัฐบาล
อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนของการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่
กอปรกับสมาชิกผู้เสนอญัตติเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)
ดังนั้น จะนาเรื่องดังกล่าวหารือในส่วนของการศึกษาผลดีผลเสียของการจัดตั้งกระทรวงขึ้นใหม่ที่ปรากฏ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)
ในโอกาสต่อไป
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๑.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การผังเมืองและการใช้พื้นที่
ประธาน : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
(๒๑ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.
สนช.
พิจารณาตั้ง

ปี ๒๕๕๗
๒/๕๗
๑๗/๕๗
๑๔ ต.ค. ๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗

วิป สนช
พิจารณา
การขยายเวลา

๑๘๐ วัน
๓ ครัง้
+
๑. ๖๐ วัน
๑๔ เม.ย. ๕๘ (๑๒ มิ.ย. ๕๘)
๒. ๓๐ วัน
(๑๒ ก.ค. ๕๘)
๓. ๓๐ วัน
(๑๑ ส.ค. ๕๘)

วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน

เห็นชอบ
๑ ต.ค. ๕๘

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

๕๖/๕๙
๘ ก.ย. ๕๙

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.

สารบบคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญทีส่ ภาตั้งขึ้นตามการเสนอญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๘
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙ มีจานวน ๒๓ คณะ ดังนี้

๑๔๐
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
มาตรการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ประธาน : พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
(๓๐ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
ประธาน : พลเอก สมเจตน์ บุณถนอม (๑๕ คน)

๒

๔.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.
สนช.
พิจารณาตั้ง

+

เวลา
ดาเนินงาน
การขยายเวลา

วันครบ
กาหนด
๗/๕๗
๒๗/๕๗
๑๘๐ วัน
๓ ครัง้
๑๙ พ.ย. ๕๗ ๒๗ พ.ย.๕๗
+
๑. ๓๐ วัน
๒๖ พ.ค. ๕๘ (๒๕ มิ.ย. ๕๘)
๒. ๑๘๐วัน
(๒๒ ธ.ค. ๕๘)
๓. ๖๐ วัน
(๒๐ ก.พ. ๕๙)
ปี ๒๕๕๘
๕/๕๘
๑๑/๕๘
๖๐ วัน
ไม่มีการ
๓ ก.พ. ๕๘ ๑๙ ก.พ.๕๘
+
ขอขยาย
๒๐ เม.ย. ๕๘ ระยะเวลา

วิป สนช
พิจารณา

๑๔๑

เห็นชอบ
๙ ก.ค. ๕๘

เห็นชอบ
๑๑ มี.ค. ๕๙

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

๗๓/๕๘
๑๗ ธ.ค. ๕๘

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
๒๑/๕๙
๓๑ มี.ค. ๕๙
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๒๓/๕๘
๒๓ มิ.ย. ๕๘

๔๑/๕๘
๓ ก.ค. ๕๘

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๖.

๗.

สนช.
พิจารณาตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
๑๐/๕๘
๑๗/๕๘
มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
๑๑ ก.พ. ๕๘ ๑๙ มี.ค.๕๘
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
ประธาน : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
(๑๙ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณมาตรการ
๑๔/๕๘
๒๔/๕๘
ส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
๒๑ เม.ย. ๕๘ ๗ พ.ค. ๕๘
ประธาน : พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
(๓๓ คน)

วิป สนช
พิจารณา

๕.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๑๔๒

การขยายเวลา

เห็นชอบ
๖ พ.ย. ๕๘

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
๓๖/๕๙
๑๖ มิ.ย. ๕๙

๒ ครัง้
เห็นชอบ
๑๕/๖๐
๑. ๙๐ วัน
๒๖ พ.ค. ๕๙ ๙ มี.ค. ๖๐
(๒ พ.ย. ๕๘)
๒. ๓๐ วัน
(๒ ธ.ค. ๕๘)
๑๘๐ วัน
๑ ครัง้
เห็นชอบ
๖๖/๕๙
+
๑. ๙๐ วัน ๒๘ เม.ย. ๕๙ ๒๗ ต.ค. ๕๙
๒๙ ธ.ค. ๕๘ (๒๘ มี.ค. ๕๙)

๙๐ วัน
+
๔ ส.ค. ๕๘

๑ ครัง้
+
๑. ๙๐ วัน
๑๗ มิ.ย.๕๘ (๑๕ ก.ย. ๕๘)

วันครบ
กาหนด
๙๐ วัน

+

เวลา
ดาเนินงาน
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๙.

๘.

ลาดับ

ประธาน : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
(๒๑ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการน้าแบบบูรณาการ
ประธาน : พลเอก อกนิษฐ์ หมืน่ สวัสดิ์
(๒๑ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ประธาน : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
(๑๙ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๒๔/๕๘
๓๐ มิ.ย. ๕๘

๒๓/๕๘
๒๓ มิ.ย. ๕๘

วิป สนช
พิจารณา

๔๑/๕๘
๓ ก.ค. ๕๘

๔๑/๕๘
๓ ก.ค. ๕๘

สนช.
พิจารณาตั้ง

๑๔๓

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

๑ ครัง้
+
๑. ๓๐ วัน
๒๙ ธ.ค. ๕๘ (๒๘ ม.ค.๕๙)

๑๘๐ วัน

๑๘๐ วัน
+
๒๙ ธ.ค. ๕๘

วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน

๕๐/๕๙
๑๘ ส.ค. ๕๙

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.

เห็นชอบ
๓๓/๖๑
๑๙ ก.พ. ๕๙ ๓๑ พ.ค. ๖๑

เห็นชอบ
๕ ก.พ. ๕๙

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.
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๑๒.

๑๑.

๑๐.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะชุมชน
ประธาน : นายชาญวิทย์ วสยางกูร
(๒๑ คน)
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุม
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประธาน : ศาสตราจารย์สมคิด
เลิศไพฑูรย์ (๑๗ คน)
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา
ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ญัตติแก้ไขข้อบังคับ)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๔๒/๕๘
๑๗ พ.ย.๕๘

๓๕/๕๘
๒๒ ก.ย.๕๘

๓๑/๕๘
๒๕ ส.ค. ๕๘

วิป สนช
พิจารณา

๗๒/๕๘
๓ ธ.ค. ๕๘

๕๘/๕๘
๒๕ ก.ย.๕๘

๕๕/๕๘
เป็นพิเศษ
๘ ก.ย. ๕๘

สนช.
พิจารณาตั้ง

๑๔๔

๑ ครัง้
๑. ๓๐ วัน
(๔ เม.ย. ๕๙)

การขยายเวลา

๓๑ ม.ค. ๕๙

+

๖๐ วัน

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

๑ ครัง้
+
๑. ๓๐ วัน
๒๕ ต.ค. ๕๘ (๒๔ พ.ย. ๕๘)

๓๐ วัน

วันครบ
กาหนด
๑๘๐ วัน
+
๕ มี.ค. ๕๙

+

เวลา
ดาเนินงาน

เห็นชอบ
๑๒ ก.พ. ๕๙

เห็นชอบ
๓ ธ.ค. ๕๘

เห็นชอบ
๑๗ มิ.ย. ๕๙

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

-

-

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
-
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๑๕.

๑๔.

๑๓.

ลาดับ

วิป สนช
พิจารณา

สนช.
พิจารณาตั้ง
วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน

ประธาน : ศาสตราจารย์สมคิด
เลิศไพฑูรย์ (๑๗ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกาหนด ๔๒/๕๘
๗๐/๕๘
๑๘๐ วัน
โทษทางอาญา
๑๗ พ.ย.๕๘ ๑๙ พ.ย.๕๘
+
ประธาน : นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
๑๖ พ.ค. ๕๙
(๒๕ คน)
๔๕/๕๘
๗๕/๕๘
๑๘๐ วัน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
๑๕ ธ.ค.๕๘ ๒๔ ธ.ค.๕๘
+
ปัญหาการทอดทิง้ สัตว์ในทีส่ าธารณะ
ประธาน : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๒๐ มิ.ย.๕๙
(๑๗ คน)
ปี ๒๕๕๙
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
๑๑/๕๙
๒๑/๕๙
๓๐ วัน
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาล ๒๙ มี.ค.๕๙ ๓๑ มี.ค.๕๙
+
๑๙ เม.ย. ๕๙
ปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๑๔๕

เห็นชอบ
๒๑ เม.ย. ๕๙

เห็นชอบ
๒๒ ก.ย. ๕๙

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

เห็นชอบ
๑๔ ก.ค. ๕๙

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

-

-

๗๘/๕๙
๘ ธ.ค. ๕๙

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
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๑๗.

๑๖.

ลาดับ

ปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ
๓๘, ๓๙ (๕))
ประธาน : ศ.พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
(๑๗ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่น
ฐาน การผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ประธาน : คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
(๒๑ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบ
ราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
ประธาน : พลเรือเอก ศักดิส์ ิทธิ์
เชิดบุญเมือง (๑๙ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๔/๕๙
๒ ก.พ.๕๙

๕/๕๙
๙ ก.พ.๕๙

วิป สนช
พิจารณา

๗/๕๙
๔ ก.พ.๕๙

๑๒/๕๙
๑๙ ก.พ.๕๙

สนช.
พิจารณาตั้ง

๑๔๖

๒ มิ.ย. ๕๙

+

๑๒๐ วัน

๑๘๐ วัน
+
๑๗ มิ.ย. ๕๙

วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน

๒ ครัง้
๑. ๓๐ วัน
(๒ ก.ค. ๕๙)
๒. ๓๐ วัน
(๑ ส.ค. ๕๙)

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.

เห็นชอบ
๒๘/๖๐
๒๓ ธ.ค. ๕๙ ๒๗ เม.ย. ๖๐

เห็นชอบ
๒๔/๖๑
๑๙ ส.ค. ๕๙ ๒๖ เม.ย. ๖๑

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.
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๑๙.

๑๘.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองผู้บริโภค
ประธาน : พลเรือเอก ศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ (๒๓ คน)
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประธาน : นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๒๙/๕๙
๑๖ ส.ค. ๕๙

๑๔/๕๙
๑๙ เม.ย.๕๙

วิป สนช
พิจารณา

๕๐/๕๙
๑๘ ส.ค. ๕๙

๒๖/๕๙
๒๘ เม.ย.๕๙

สนช.
พิจารณาตั้ง

๑๔๗

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

เห็นชอบ
๒๐ ม.ค. ๖๐

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

๖๐ วัน
๔ ครัง้
เห็นชอบ
+
๑. ๓๐ วัน ๒๐ เม.ย. ๖๐
๑๖ ต.ค. ๕๙ (๑๕ พ.ย. ๕๙)
ตัง้ กมธ.
๒. ๓๐ วัน พิจารณาร่างฯ
(๑๕ ธ.ค. ๕๙)
๓. ๖๐ วัน
(๑๓ ก.พ. ๕๙)
๔. ๖๐ วัน
(๑๔ เม.ย. ๖๐)

๒๔ ต.ค. ๕๙

+

วันครบ
กาหนด
๑๘๐ วัน

+

เวลา
ดาเนินงาน

-

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
๔๔/๖๐
๑๓ ก.ค. ๖๐
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๒๒.

๒๑.

๒๐.

ลาดับ

วิป สนช
พิจารณา

สนช.
พิจารณาตั้ง
วันครบ
กาหนด
๑๘๐ วัน
+
๕ ธ.ค. ๕๙

+

เวลา
ดาเนินงาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง
๑๘/๕๙
๓๔/๕๙
การแก้ไขปัญหาทีอ่ ยู่อาศัยของคนจนเมือง ๒๔ พ.ค. ๕๙ ๙ มิ.ย. ๕๙
ประธาน : นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
(๒๑ คน)
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียม
๒๙/๕๙
๕๐/๕๙
๑๒๐ วัน
ความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ ๑๖ ส.ค. ๕๙ ๑๘ ส.ค.๕๙
+
๑๕ ธ.ค. ๕๙
ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
ยานพาหนะของประเทศไทย
ประธาน : พลอากาศเอก อดิศักดิ์
กลั่นเสนาะ (๒๑ คน)
ปี ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
๓/๖๐
๕/๖๐
๑๒ วัน
+
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาล ๒๔ ม.ค. ๖๐ ๒๖ ม.ค.๖๐
๒๑ ก.พ. ๖๐
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกาหนดคดี

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.

๑๔๘

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

๙/๖๐
๑๐ ก.พ.๖๐

เห็นชอบ
๑๕ มิ.ย. ๖๐

เห็นชอบ
๑ มิ.ย. ๖๐

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

๒๙/๖๐
๔ พ.ค.
๖๐

๖๘/๖๐
๓๐ พ.ย.๖๐

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
๓๐/๖๒
๗ พ.ค. ๖๒
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ลาดับ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
บังคับคดีตามคาพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูดสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มไิ ด้ปฏิบัตติ ามคา
บังคับของศาลปกครองให้ถกู ต้องครบถ้วน
หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
(ประธาน : นางเสาวณี สุวรรณชีพ)
(๑๗ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.
วิป สนช
พิจารณา

สนช.
พิจารณาตั้ง

๑๔๙

วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน
การขยายเวลา

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.
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๒๓.

ลาดับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและ
ขนาดย่อย
(ประธาน : พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต)
(๒๓ คน)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
+ประธาน
+จานวน กมธ.
สนช.
พิจารณาตั้ง

ปี ๒๕๖๑
๒๓/๒๕๖๑ ๔๒/๒๕๖๑
๑๙ มิ.ย. ๖๑ ๖ ก.ค. ๖๑

วิป สนช
พิจารณา

๑๕๐

๑๒๐ วัน
+
๒ พ.ย. ๖๑

วันครบ
กาหนด

+

เวลา
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ขอขยาย
ระยะเวลา

การขยายเวลา

เห็นชอบ
๒๑ ธ.ค. ๖๑

สนช.
เห็นชอบ
รายงาน
ส่ง ครม.

๒๘/๖๒
๒๓ เม.ย.๖๒

สนช.
รับทราบ
ผลการ
ดาเนินงาน
จาก ครม.

๑๕๑

๒.๑.๗ การพิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดาเนิ น การในเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติ
แห่งชาติ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑. กรณีที่เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบประวั ติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง มีจานวน ๑ ครั้ง คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (นายดิสทัต โหตระกิตย์)
๒. กรณีที่เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่ง หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ และให้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ประวั ติ ความประพฤติ และพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรม ของผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ไปในคราวเดียวกัน จานวน ๔๑ ครั้ง

ลาดับ

การให้ความเห็นชอบ

๑

กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนผู้ที่ครบวาระ ๒ คน)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(พลเอก วิทวัส รชตะนันท์
แทนนายพรเพชร วิชติ ชลชัย
ที่ลาออกจากตาแหน่ง)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล
แทนนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง)
กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๒ คน)

๒

๓

๔
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๒๖ ส.ค.๕๗

จานวน
กมธ.
สามัญ
๑๕ คน

๑ ต.ค.๕๗

๑๕ คน

๑๕ วัน

๑๑ พ.ย.๕๗

๑๗ คน

๒๐ วัน

๙ ธ.ค.๕๗

๑๗ คน

๔๐ วัน

วันที่พิจารณา
และมีมติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

ระยะเวลา
พิจารณา
๓๐ วัน

๑๕๒

ลาดับ
๕

การให้ความเห็นชอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(แทนผู้ที่ครบวาระ ๙ คน)
๖ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายบูรณ์
ฐาปนดุลย์ แทนนางผาณิตนิติทัณฑ์
ประภาศ ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง)
๗ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ประเภทผูท้ ี่มีผลงาน
หรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง (เสนอรายชื่อ ๔ คน)
๘ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
(นายภิญโญ ทองชัย)
๙ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
(แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๒ คน)
๑๐ อัยการสูงสุด (ร้อยตารวจตรี
พงษ์นิวฒ
ั น์ ยุทธภัณฑ์บริภาร)
๑๑ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๗ คน (ทั้งคณะ))
๑๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
แทนนายเฉลิมพล เอกอุรุ
ที่มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์)

๒๐ ม.ค.๕๘

จานวน
กมธ.
สามัญ
๑๗ คน

๒๐ ม.ค.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

๕ ก.พ.๕๘

๑๗ คน

๓๐ วัน

๑๗ มี.ค.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

๒ มิ.ย.๕๘

๑๗ คน

๔๕ วัน

๓๐ มิ.ย.๕๘

๑๗ คน

๓๐ วัน

๒๑ ก.ค.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

๑๕ ก.ย.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

วันที่พิจารณา
และมีมติ

ระยะเวลา
พิจารณา
๒๐ วัน

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๕๓

ลาดับ

การให้ความเห็นชอบ

๑๓ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๒ คน ที่ยังว่างอยู่)
๑๔ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายปัญญา
อุดชาชน แทนนายสุพจน์ ไข่มุกด์
ที่มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์)
๑๕ กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นส.สุวณา
สุวรรณจูฑะ พล.ต.อ.วัชรพล
ประสารราชกิจ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร
พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์)
(แทนนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
ศ.ภักดี โพธิศริ ิ ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ)
๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๕ คน (ทั้งคณะ))
๑๗ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (๑๕ คน)
๑๘ กรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน แทนตาแหน่งที่ว่าง
(ตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่จัดทา
บัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัคร
เข้ารับการดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ผู้สมควรได้รับการเสนอชือ่
เพื่อนาเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๒๒ ก.ย.๕๘

จานวน
กมธ.
สามัญ
๑๗ คน

๒๙ ก.ย.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

๒๗ ต.ค.๕๘

๑๗ คน

๒๐ วัน

๑ ธ.ค.๕๘

๑๗ คน

๓๐ วัน

๒๒ ธ.ค.๕๘
๑๒ ม.ค.๕๙
๑๙ ม.ค.๕๙
๒๒ มี.ค.๕๙
๓๐ มี.ค.๕๙

๑๗ คน
๑๙ คน

๖๐ วัน
-

วันที่พิจารณา
และมีมติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

ระยะเวลา
พิจารณา
๒๐ วัน

๑๕๔

ลาดับ

๑๙
๒๐

๒๑
๒๒

๒๓

๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

การให้ความเห็นชอบ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด
(นายปิยะ ปะตังทา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(๖ คน แทนกรรมการเดิมทีพ่ ้นจาก
ตาแหน่งตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายเรวัติ วิศรุตเวช
แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(พลตารวจเอก ชัยยะ ศิริอาพันธ์กุล)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายเรวัติ วิศรุตเวช
แทนนายศรีราชา วงศารยางกูร)
รอบ ๒
กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๒ คน)
กรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนผู้ทคี่ รบวาระ ๒ คน)
อัยการสูงสุด
(นายเข็มชัย ชุติวงศ์)
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (๗ คน)
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
(พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์)

วันที่พิจารณา
และมีมติ

จานวน
กมธ.
สามัญ

ระยะเวลา
พิจารณา

๒๖ ม.ค.๕๙

๑๗ คน

๓๐ วัน

๘ มี.ค.๕๙

๑๗ คน

๔๕ วัน

๓ พ.ค.๕๙

๑๗ คน

๒๐ วัน

๒๔ พ.ค.๕๙

๑๗ คน

๒๐ วัน

๕ ก.ค.๕๙

๑๗ คน

๒๐ วัน

๔ ต.ค.๕๙

๑๗ คน

๓๐ วัน

๒๔ ม.ค.๖๐

๑๗ คน

๔๐ วัน

๔ ก.ค. ๖๐

๑๗ คน

๓๐ วัน

๒๕ ก.ค. ๖๐
๓๑ ต.ค. ๖๐

๑๗ คน
๑๗ คน

๑๒ วัน
๔๕ วัน

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๕๕

ลาดับ

การให้ความเห็นชอบ

๒๙ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(นายประจักษ์ บุญยัง)
๓๐ กรรมการการเลือกตั้ง (๗ คน)
๓๑ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (๑๔ คน)
๓๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปรามปรามการฟอกเงิน
(พลตารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
๓๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(นางภรณี ลีนุตพงษ์)
๓๔ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (๗ ด้าน ด้านละ ๒ คน
รวม ๑๔ คน)
๓๕ กรรมการการเลือกตั้ง (๗ คน)
๓๖ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)
๓๗ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๕ ด้าน ๗ คน)
๓๘ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(นางจารุวรรณ เฮงตระกูล)
๓๙ กรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม ๒ คน)
๔๐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(พันตารวจโท วันนพ สมจินตนากุล)
๔๑ กรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน (กตป.)
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๒๘ พ.ย. ๖๐

จานวน
กมธ.
สามัญ
๑๗ คน

๑๙ ธ.ค. ๖๐
๑๙ ธ.ค. ๖๐
๖ มี.ค. ๖๑

๑๗ คน
๑๗ คน
๑๗ คน

๖๐ วัน
๖๐ วัน
๔๕ วัน

๖ มี.ค. ๖๑

๑๗ คน

๔๕ วัน

๒๐ มี.ค. ๖๑

๑๗ คน

๒๗ วัน

๘ พ.ค. ๖๑
๔ ก.ค. ๖๑

๑๗ คน
๑๗ คน

๖๐ วัน
๔๕ วัน

๔ ก.ย. ๖๑

๑๗ คน

๖๐ วัน

๒๕ ก.ย. ๖๑

๑๗ คน

๔๕ วัน

๙ ต.ค. ๖๑
๑๑ ธ.ค. ๖๑

๑๗ คน
๑๗ คน

๔๕ วัน
๔๕ วัน

๒๐ ก.พ.๖๒

๑๙ คน

๑๕ วัน

วันที่พิจารณา
และมีมติ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

ระยะเวลา
พิจารณา
๔๕ วัน

๑๕๖

๒.๑.๘ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า
ในกรณีที่สภาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกาหนดให้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นต่อสภา
ให้ประธานสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องที่เสนอใหม่ เว้นแต่ กฎหมายจะบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น และให้ผู้แทนขององค์กรนั้นมีสิทธิเข้าแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุมสภาได้ เมื่อประธาน
อนุญาต
ตามข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วเป็ น การก าหนดถึ ง ความส าคั ญ ในการที่ ส ภาจะได้ พิ จ ารณารายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ให้เสนอต่อสภา
อาทิ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๓๐ เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ ให้ รั ฐ มนตรี ป ระกาศรายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น ประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
รายงานการรับจ่ายเงินประจาปี ตามความในวรรคก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน
ไดตรวจสอบแล้ว ให้ทารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
- พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๓ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้กองทุนทารายงานประจาปี
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รายงานนี้ให้กล่าวถึง
ผลงานของกองทุ น ในปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว งบการเงิ น และรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี พร้ อ มทั้ ง รายงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลตามมาตรา ๓๕ (๓)
- พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๗๖ ให้ กสทช. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีในด้านการบริหารคลื่นความถี่
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณีซึ่งต้องแสดงรายละเอียด
แผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี และแผนการ
ดาเนินงานในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๑๕๗

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๘ (๑๒) คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่จัดทารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรค
ในการดาเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเป็นประจาทุกปีภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
สรุ ป ปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น การด้ ว ย และเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาแถลงรายงานประจาปีต่อรัฐสภาด้วย
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อรัฐสภาทุก ปี ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย มาแถลงรายงานดั งกล่าวต่อรัฐสภา และให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
และเปิดเผยต่อสาธารณะ
เห็ น ได้ ว่ า กฎหมายหลายฉบั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดให้ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า ง ๆ เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโดยได้กาหนดระยะเวลาแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อให้สภาได้พิจารณาซึ่งถือเป็นการใช้อานาจ
ของฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ต รวจสอบถ่ ว งดุ ล ฝ่ า ยบริ ห ารในรู ป แบบหนึ่ ง โดยการด าเนิ น การขององค์ ก ร
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ ก ฎหมายแต่ ล ะฉบั บ นั้ น จะต้ อ งรายงานเพื่ อ ให้ ส ภารั บ รู้ รั บ ทราบถึ ง
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งยังรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญด้วย และนอกจากนี้เมื่อมีการพิจารณา
ในที่ประชุมสภาซึ่งมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ก็จะทาให้ประชาชนผู้ซึ่งต้อง
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายได้รับรู้รับทราบเช่นเดียวกัน ดังนั้น การที่จะได้พิจารณารายงานดังกล่ าว
ในที่ประชุมสภาย่อมมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่สมาชิกสภาได้อภิปรายพร้อมตั้งข้อสังเกตไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานนั้นรับข้อสังเกตไปดาเนินการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสาคัญของรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปีห รือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานต้องรายงาน
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคราวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติกาหนดกรอบแนวทางการพิจารณา
รายงานของหน่วยงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยกาหนดให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและอาจมีมติดังต่อไปนี้
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๑๕๘

๑) ในกรณีที่ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
อาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
หรือข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าว และแถลงความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
๒) ในกรณีที่ที่ประชุมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความจาเป็นต้องมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะใดพิจารณาศึกษาก่อน อาจเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมสภาต่อไป
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๑๕๙

จากมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวส่งผลให้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เมื่อเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นต่อสภาแล้ว จะมีการบรรจุระเบียบวาระของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ กิจ การสภานิ ติ บัญ ญัติ แ ห่ งชาติ เพื่อ ที่ป ระชุ มได้พิ จารณาตามหลั กเกณฑ์แ นวทางดั งกล่า ว
โดยฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะได้ ท าข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาในรู ป เล่ ม ของระเบี ย บวาระการประชุ ม
(เล่มสีเขียว) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ประชุมจะได้พิจารณาเมื่อเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
หรือรายงานอื่นมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
คณะใด ก็จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการคณะนั้นเป็นผู้พิจารณาศึกษาและให้ความเห็นหรือข้อสังเกต
ต่อรายงานฉบับดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวคณะกรรมาธิการดังกล่าวจะเสนอผลการพิจารณารายงานฉบับนั้นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญจะมอบหมายคณะกรรมาธิการ
คณะนั้นเป็นผู้แถลงความเห็นและข้อสังเกตหรือตั้งประเด็นซักถามต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการพิจารณารายงานต่อไป
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมมติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่เป็นการมอบหมายให้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้
องค์กรหรือหน่วยงานต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมแล้วเป็นจานวน ๖๓ ฉบับ โดยแยก
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญที่เป็นผู้พิจารณารายงานดังกล่าว ดังนี้
คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา
การเมือง
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จานวน
(ฉบับ)
๒๐

ชื่อรายงาน
๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ
หน้าทีป่ ระจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. รายงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๕๙
๔. รายงานผลการปฏิบัตงิ านคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๖๐

คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา

จานวน
(ฉบับ)

ชื่อรายงาน
๕. รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
๖. รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. รายงานประจาปี ๒๕๕๘ ศาลรัฐธรรมนูญ
๘. รายงานการตรวจสอบสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
และรายงานผลกาปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๐
๑๑. รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของสถาบัน
พระปกเกล้า
๑๒. รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓. รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของสถาบัน
พระปกเกล้า
๑๔. รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๕. รายงานการตรวจสอบสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑๖๑

คณะกรรมาธิการสามัญที่
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จานวน
(ฉบับ)

๗

ชื่อรายงาน
๑๖. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๗. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๘. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๙. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐
๒๐. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๑
๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รายงานการปฏิบัตงิ านของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๕๙
๓. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
จัดรูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สรุปสถานการณ์ ปัญหา
และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบ การเงินกองทุน
จัดรูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
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๑๖๒

คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา

จานวน
(ฉบับ)

การกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและกิจการตารวจ

๖

การเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง

๑๑

ชื่อรายงาน
๗. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รายงานผลการปฏิบัตงิ านของสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. รายงานสรุปผลการปฏิบตั ิการตามพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจาปี ๒๕๕๙
๓. รายงานผลการปฏิบัตงิ านของเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. รายงานผลการปฏิบัตงิ านของสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. รายงานการปฏิบัตงิ านของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๖๐
๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสานักงาน
ศาลยุตธิ รรม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐
๑. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๒. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๔. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๖๓

คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา

166

จานวน
(ฉบับ)

การพลังงาน

๑

การสาธารณสุข

๓

ชื่อรายงาน
๕. รายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๐
๖. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไร
และขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไร
และขาดทุนของธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๐
๘. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไร
และขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๙. รายงานผลการดาเนินการตาม มาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑. รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ
- รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงานและสานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน
๑. รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา

จานวน
(ฉบับ)

การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสารมวลชน

๘

การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

๓

ชื่อรายงาน
๓. รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๑. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน กสทช. ประจาปี
๒๕๕๙
๒. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี ๒๕๕๙
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๓. รายงานประจาปี ๒๕๕๙ ของสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๔. รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
๕. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน กสทช. ประจาปี
๒๕๖๐
๖. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๗. รายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘. รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ของสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑. รายงานประจาปี ๒๕๕๙ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
๒. รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจาปี ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

167

๑๖๕

คณะกรรมาธิการสามัญที่
ได้รับมอบหมายให้พิจารณา

จานวน
(ฉบับ)

การเกษตรและสหกรณ์

๑

การคมนาคม

๑

การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน

๒

ชื่อรายงาน
๓. รายงานตามาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจาปี ๒๕๖๐
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗
- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
ประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
ประกันสังคม สานักงานประกันสังคม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สาหรับการบริหารจัดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระเบียบวาระการพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงาน
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั้น ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาสภามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามแต่กรณี หรือผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้อง
๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมาธิการตามข้อ ๑)
ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณา
แนวทางในการบริหารจัดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่ งชาติในระเบียบวาระการพิจารณารายงาน
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ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสมาชิกให้ความสนใจในการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตต่อรายงาน
แต่ละฉบับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารเพื่อที่จะได้ทราบถึงภาพสะท้อนต่อการดาเนินการ
ภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ อันส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
อนึ่ง ในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา กรณีรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น
ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งรายงานต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ส านั ก
การประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ
ได้กาหนดแนวทางในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา กรณีการพิจารณาบรรจุรายงานประจาปี
ของหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รอิ สระ พร้ อมรายงานการพิจ ารณาศึก ษาล่ว งหน้ า ของคณะกรรมาธิ การ
(กรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้พิจารณาศึกษา
ล่วงหน้า) คือ
ในกรณีการบรรจุรายงานประจาปีของหน่วยงาน หรืองค์กรอิสระอื่น ๆ ในระเบียบวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณานั้น เมื่อรายงานประจาปีดังกล่าวผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นควร
มอบหมายให้คณะกรรมาธิการคณะใดศึกษาล่วงหน้า หากคณะกรรมาธิการคณะนั้นได้ศึกษารายงาน
ประจาปีดังกล่าวแล้ว และมีความประสงค์จะเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติด้วย จะต้องระบุข้อมูลในระเบียบการประชุมสภาซึ่งได้บรรจุรายงานประจาปีนั้นในระเบียบ
วาระการประชุมด้วยว่า รายงานประจาปีดังกล่าวได้มีรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการคณะใด
ด้วย โดยอาจเทียบเคียงได้กับหลักการพิจารณาบรรจุรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๒ วรรคสอง
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๑๖๗

๒.๑.๙ การดาเนินการด้านเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์ของราษฎร
ตามข้อ บัง คับ การประชุม สภานิต ิบัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ประกอบกับ
ข้อ บัง คับ การประชุม สภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ กาหนดให้ค ณะกรรมาธิก าร
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่หลายประการ อาทิ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา ประสานงานระหว่าง
สภากั บคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ คณะรั ฐมนตรี ศาล องค์ กรตามรั ฐธรรมนู ญ และหน่ วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ เป็นต้น และมีอานาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ รับคาร้องเรียน
หรื อ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องราษฎรเพื่ อ มอบต่ อ คณะกรรมาธิก ารคณะต่า ง ๆ หรือ หน่ว ยงานอื ่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วัน อัง คารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า ปัจจุบันมีผู้เสนอ
เรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา ผ่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือประธาน
คณะกรรมาธิ การสามั ญประจ าสภาโดยตรง และคณะกรรมาธิ การคณะต่ า ง ๆ ได้ ท าการพิ จ ารณา
โดยมิได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ ทาให้ค ณะกรรมาธิก าร
วิส ามัญ ไม่ท ราบภาพรวมการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งเรีย นต่า ง ๆ ที่ป ระชุม จึง เห็น ควร ขอความร่วมมือ
ให้คณะกรรมาธิการสามัญที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งข้อมูลไปยังเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกครั้ง
เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้รับทราบ
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ตลอดระยะเวลาการปฏิบ ัต ิง านที ่ผ ่า นมา คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ ได้ร ับ แจ้ง ข้อ มูล
เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยจัดทาเป็น
สารบบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสามารถสรุปข้อมูล
ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ ดังนี้
๑. สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
๑) ปี ๒๕๕๘
- เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๘๑๐ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๗๘๖ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๒๔ เรื่อง
๒) ปี ๒๕๕๙
- เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๔๒๐ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๔๑๑ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๙ เรื่อง
๓) ปี ๒๕๖๐
- เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๓๗๓ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๓๕๔ เรื่อง
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
จานวน ๑๙ เรื่อง
๔) ปี ๒๕๖๑
- เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา จานวน ๒๘๘ เรื่อง
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๒๒๘ เรื่อง
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- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
๕) ปี ๒๕๖๒
- เรื่องร้องเรียนที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
- เรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว
- เรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ลาดับ

๒. จาแนกข้อมูลตามประเภทเรื่องหลัก๕
ประเภทเรือ่ งหลัก

๑

ด้านการเมือง – การปกครอง

๒

ด้านสังคมและสวัสดิการ

๓

ด้านการร้องเรียนกล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔

ด้านเศรษฐกิจ

๕

ด้านกฎหมาย

๖.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน ๖๐ เรื่อง
จานวน ๓๒ เรื่อง
จานวน ๑๑ เรื่อง
จานวน ๒๑ เรื่อง

ประเด็นเรื่อง

จานวน

การเมือง นโยบายของรัฐบาล การใช้อานาจของหน่วยงานรัฐ
และปัญหาความมั่นคง
สาธารณูปโภค สวัสดิการสงเคราะห์ สังคมเสื่อมโทรม ปัญหา
แรงงาน การจัดระเบียบสังคม ปัญหาที่ดนิ สาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม และการศึกษา
การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต การประพฤติตน
ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ ร้องเรียนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาการเกษตร ปัญหาหนี้สนิ รายได้ การเงินการคลัง
การลงทุน ราคาพลังงาน และการอุตสาหกรรม
การกระทาความผิดอาญา การขอให้เร่งรัดหรือตรวจสอบ
การทางานของของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ข้อพิพาทระหว่างเอกชน และการเสนอและการตรากฎหมาย
ปัญหาเกี่ยวกับน้าและคุณภาพน้า ปัญหาของเสีย ปัญหา
ในพื้นทีป่ ่า นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบุกรุกพื้นทีป่ ่า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากร
ชายฝัง่ ทะเล

๖๖๓

๓. จาแนกข้อมูลตามลักษณะของผู้ร้อง
๑) บุคคลธรรมดา
๒) นิติบคุ คล
๓) กลุม่ บุคคล

จานวน ๑,๔๖๒ เรื่อง
จานวน ๑๗๒ เรื่อง
จานวน ๒๘๙ เรื่อง

๕ จาแนกประเภทเรื่องหลักตามรูปแบบรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสานักนายกรัฐมนตรี
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๒๗๔

๑๙๓

๑๗๐

๔. จาแนกข้อมูลตามลักษณะปัญหา
๑) เชิงบุคคล (ได้รับผลกระทบเฉพาะราย/เฉพาะกลุม่ )
๒) เชิงพื้นที่ (ได้รับผลกระทบหลายกลุม่ /ปัญหาสาธารณะ)

จานวน ๑,๓๖๑ เรื่อง
จานวน ๕๖๒ เรื่อง
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๒.๑.๑๐ การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
คณะกรรมาธิก ารวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญั ติแ ห่ งชาติ ตามข้อบัง คับการประชุ ม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ กาหนดหน้าที่และอานาจให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ครอบคลุมภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในทุก ๆ ด้าน
จึ ง เปรี ย บเสมื อ น “ฝ่ า ยเสนาธิ ก ารหรื อ ฝ่ า ยวางแผน” กล่ า วคื อ เป็ น คณะกรรมาธิ ก ารกลาง
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาทุ ก คณะ และมี ป ระมุ ข ของสภา
คือ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งสองคนเป็นประธาน
และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ อีกทั้งยังมีผู้แทนจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบัน คือ รัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล :
ปนช.) และเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ การสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยตาแหน่งร่วมเป็น
กรรมาธิการวิสามัญด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากองค์ ประกอบของวิป สนช. จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น
คณะกรรมาธิการที่มีความสาคัญอันดับแรกของสภาที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเบื้องต้นในเรื่อง
ที่มีความสาคัญในภาพรวมของสภา
ด้ ว ยความส าคั ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
นอกเหนือจากหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายเบื้องต้นก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณา
ซึ่งเป็นหัวใจของฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ยังปรากฏหน้าที่และอานาจที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสภา
ได้แก่ การเสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ใ นส่ว นของสภาและส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา การเสนอแนะต่ อ
ประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก การประชาสัมพันธ์และ
กิจการอื่น ๆ ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมสภา หรือประธานสภามอบหมาย ซึ่งอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการสภาดังกล่าวนี้จะเป็นภารกิจการบริหารจัดการภายในทั้งในส่วนของสภาและสานักงาน
จากภารกิจและความสาคัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เมื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาหรื อ วิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งใด ๆ แล้ ว หลายกรณี
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เล็งเห็นความสาคัญและคานึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไป
ในทิ ศทางเดี ยวกัน จึง ได้ ว างกรอบแนวทางการดาเนิ น การหรือ แนวทางปฏิ บัติ ต ามสมควรแก่ กรณี
ซึ่งสามารถจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
 ด้านการประชุม
คณะกรรมาธิ การวิส ามัญได้ว างกรอบแนวทางการบริห ารการประชุมทั้ งในส่ ว นของ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การประชุม การบริหาร
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เวลาการประชุม รวมทั้ง การบริหารจัดการสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวให้เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เรี ย บร้ อ ยและราบรื่ น โดยปรากฏข้ อ หารื อ กรอบแนวทางการด าเนิ น การ
ด้านการประชุม อาทิ
๑. ข้อหารือเกี่ยวกับการรับฟังการเสนอรายงานต่าง ๆ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของหน่วยงานต่า ง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (การประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในฐานะประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ รั บ ไป
ด าเนิ น การพิ จ ารณาบรรจุ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม สภา โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของรายงาน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และตามความเหมาะสมด้านเวลาในการประชุม
๒) รายงานฉบั บ ใดที่ ป ระธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณาว่ า มี ค วามส าคั ญ
อาจมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้ า
ก่อนบรรจุระเบียบวาระ แล้วให้คณะกรรมาธิการนั้น ๆ รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภา
๓) ในการพิจารณาวาระนี้ในที่ประชุมสภา สมควรกาหนดลาดับการพิจารณาโดยเริ่มต้น
ด้วยการนาเสนอรายงานของผู้แทนหน่วยงานผู้เสนอรายงานก่อน จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในลาดับต่อไป
๒. แนวทางการจัดเก็บและทาลายเอกสารในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเพิ่มเติม ดังนี้
๑) เห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการจัดเก็บและทาลายเอกสารในวงงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เรียนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป
๒) มอบหมายส านั ก งานเลขาธิ การวุฒิ สภา ปฏิบัติ ห น้ า ที่ส านัก งานเลขาธิ การสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ น าส่ ง รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก าร ตลอดจนรายงาน
หรื อผลการปฏิ บัติ งาน หรื อเอกสารในลั กษณะเดีย วกั นที่ หน่ วยงานเสนอต่ อสภา ไปยั งหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในชั้นนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยที่มีคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
๓. การจั ด ท ากรอบแนวทางการเสนอรายงานของหน่ ว ยงานตามบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๐)
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- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกาหนดกรอบแนวทางการพิจารณารายงานของหน่วยงาน
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายโดยก าหนดให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และอาจมีมติดังต่อไปนี้
๑) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณา
โดยรอบคอบ อาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นหรือข้อสังเกต ต่อรายงานดังกล่าว และแถลงความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นต่อที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ข้ อ ยุ่ ง ยาก อาจเสนอต่ อ ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป
๓) เห็นควรกราบเรียนประธานสภาเพื่อมีดาริตามแนวทางข้อ ๑) และข้อ ๒) ต่อไป

๔. การบริหารจัดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระเบียบวาระการพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้อง
รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ข อความร่ ว มมื อ คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภา
มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่ได้รับมอบหมายให้ พิจารณารายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามแต่กรณี หรือผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้อง
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๒) ผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารสามัญ ประจ าสภาอื่ น นอกเหนื อ จากคณะกรรมาธิ ก าร
ตามข้อ ๑)
๕. ข้ อ หารื อ แนวทางด าเนิ น การเปิ ด เผยเอกสารและข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร (การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ ๒๗/๒๕๖๐ วั น อั ง คารที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจาก มาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้สภาเปิดเผยเอกสาร ๔ ประเภท เฉพาะของคณะกรรมาธิการ ดังนั้น การเปิดเผยเอกสาร
ของคณะอนุกรรมาธิการ จึงเห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมาธิการซึ่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
คณะดังกล่าว
๖. การเปิ ด เผยบั น ทึ ก การประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก าร ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคหก (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดาเนินการ ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
๑) บันทึกการประชุมโดยหลักให้เปิดเผย
๒) กรณีเห็น ควรไม่เปิดเผยให้ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมาธิการ โดยต้องเสนอสภา
ให้มีมติมิให้เปิดเผย
๗. แนวทางการจัดการเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการ
หรือคณะกรรมการได้ดาเนินการตามภารกิ จเสร็จสิ้ นแล้ วของสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ (การประชุ ม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
- ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ม อบหมายส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สานั ก งานเลขาธิ ก ารสภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ จั ด หาสถานที่ บ ริ เวณอาคารรั ฐสภา ๒ เพื่ อ เผยแพร่
เอกสารรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ า ง ๆ ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก าร
หรือคณะกรรมการได้ดาเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจต่อไป
 ด้านงบประมาณ
การดาเนิ น การตามหน้ าที่และอานาจของสภานิติบัญญัติแ ห่ งชาติแ ละของสานั กงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยต้องอาศัย
ปัจจัยในการขับเคลื่อนภารกิจหลายประการ งบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่ต้อง
นามาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจทั้งปวง จึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้พิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีก่อนแจ้งเวียน
ไปยังคณะกรรมาธิการต่าง ๆ อาทิเช่น
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๑. แนวทางการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐)
- ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบแนวทางการบริ ห ารตามที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเสนอ
และให้แจ้งเวียนให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญประจาสภาทราบ
ต่อไป
๒. แนวทางการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (การประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)
- ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาทุกคณะ
พิจ ารณากาหนดการเดิ น ทางเพื่ อ เข้ า ร่ว มประชุ มทวิ ภาคี โ ดยหลี ก เลี่ย งมิใ ห้ ต รงกั บวั น ประชุม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
 ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจะดูแลด้านสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ การอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้ า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ้ า ง บุ ค ลากรในวงงานสภา รวมทั้ ง ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้กาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความ
เหมาะสม อาทิเช่น
๑. แนวทางการจัดอาหารกลางวันรับรองการประชุมคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑) รับทราบแนวทางการจัดอาหารกลางวันตามที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑.๑) ห้ องอาหารกรรมาธิ การสาหรั บสมาชิ กสภา จั ดเลี้ ยงที่ ห้ องอาพั น ห้ องโกเมน
และห้องพลอยทับทิม โดยใช้บัตรสมาชิกที่ใช้แสกนเข้าออกห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
๑.๒) ห้องอาหารสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งเป็น อนุ กรรมาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ชี้แจง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุม จัดเลี้ยงที่ห้องมรกตและห้องบุษราคัม โดยกลุ่มงาน
สวัสดิการจะจัดคูปองมอบให้เจ้าหน้าที่ประจาคณะตามจานวนที่แจ้งในการประชุมแต่ละครั้ง
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๒) มอบหมายส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ รับข้อสังเกตเกี่ยวกับการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปใช้บริการในช่องทางอื่นของสโมสร
รัฐสภาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในข้อ ๑)
๓) มอบหมายส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ รับข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา
๒. การบริ ห ารจั ด การที่ จ อดรถยนต์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่ ง ชาติ บ ริ เ วณอาคารจอดรถของสวนสั ต ว์ ดุ สิ ต (การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่
๒๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแห่ งชาติ บริหารจัด การจานวนสิทธิในการจอดรถยนต์ของผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติให้เพียงพอ
 ด้านความปลอดภัย
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เล็งเห็นและคานึงการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อาคาร
รัฐสภาให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และของสานักงานต้องติดต่อประสานงานกับบุคคล ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องมี
บุคคล และยานพาหนะผ่านเข้าออกในพื้นที่อาคารรัฐสภาในแต่ละวันเป็นจานวนมาก คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จึงได้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิเช่น
- การรั กษาความปลอดภั ยในบริ เวณรั ฐสภา (การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภาเร่งรัดสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในการออกสติ๊กเกอร์รูปแบบใหม่ สาหรับติด กระจกรถยนต์ด้านหน้า เพื่อใช้ตรวจสอบการเข้าออก
ของรถยนต์ในบริเวณรัฐสภา
 ด้านการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญได้ เล็ งเห็ น ความสาคั ญในการประชาสัม พั น ธ์ เพื่ อเผยแพร่
เอกสารรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารหรื อ คณะกรรมการได้ ด าเนิ น การ
ตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้วของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ตามสมควร รวมทั้ ง การสื่ อ สารระหว่ า งสมาชิ ก สภา ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อ รั บ ทราบข่ า วสาร
ความเคลื่อนไหว จึงได้มีการหารือและกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ อาทิ
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๑. การใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Application Line) ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙)
- ที่ประชุมขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้ไลน์ Nla line1 และ Nla line2 ในการสื่อข่าวสาร
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนการสื่อสารอื่น ๆ อาทิ เรื่องที่ไม่เป็น
ทางการ ให้สื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ Nla (เพื่อนถึงเพื่อน)
- ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาทุกคณะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
๒. การประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาต่าง ๆ
ที่คณะกรรมาธิก ารหรือคณะกรรมการได้ดาเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้ นแล้ วของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
- ที่ประชุมพิ จารณาแล้ว เห็ น ควรประชาสัมพั น ธ์ ให้ สมาชิกสภานิ ติบั ญญัติแ ห่ งชาติ
ทุก ท่ าน รวมทั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารและคณะกรรมการของสภาทุ กคณะ ทราบแนวทางการจัด การ
เอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้
๑) ส านั ก งานเลขาธิก ารวุ ฒิส ภา ปฏิ บัติ หน้ า ที่ส านั กงานเลขาธิก ารสภานิติ บัญ ญั ติ
แห่งชาติได้จัดสรรพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๗ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
เป็นสถานที่ในการจัดวางเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ
๒) ขอความร่วมมือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ
ของสภา รวมถึงฝ่ายเลขานุการทุกคณะนารายงานการพิจารณาศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการตามภารกิจ
เสร็จสิ้นแล้ว มาวางไว้ ณ สถานที่ ตามข้อ ๑) เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนหรือผู้ที่สนใจต่อไป
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๒.๒ ประมวลมติที่สาคัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนกระทั่งปี ๒๕๖๒
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ตลอดจนข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทบาทของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นับว่ามีความสาคัญ และถือเป็นหัวใจหลักของ
การขั บ เคลื่ อ นงานนิ ติ บั ญ ญั ติ ในฐานะคณะกรรมาธิ ก ารซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
ร่า งกฎหมายเบื้อ งต้ น ก่อ นเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม สภาเพื่ อ พิ จ ารณา นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้า ที่ แ ละอ านาจ
เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และภายในสภา
จากบทบาทข้างต้นจะเห็นได้ว่ามติของคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีความสาคัญในการวางกรอบ
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ มิได้บัญญัติรายละเอียดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่ ง ชาติ ปรากฏมติ ข องคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น การวางหลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ
ซึ่งสามารถประมวลเป็นข้อมูลด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
๒.๒.๑ ด้านกฎหมาย
โดยที่ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ หรือ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ใดตามที่ ส ภามอบหมายหรื อ ตามที่ ป ระธานสภา
มอบหมาย ส่งผลให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีบทบาทสาคัญในการ
พิจารณากลั่น กรองกฎหมายในเบื้องต้น ก่อนที่ จะได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ทั้งนี้
ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของคณะกรรมาธิการสามัญ กิจการสภานิ ติบั ญญัติแ ห่ งชาตินั้ น
มีบางกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับมิได้บัญญัติถึงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาวางกรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการปฏิ บั ติ
ตามรัฐธรรมนูญไว้ ดังนี้
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 กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติ
๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคห้า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดกรณี
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติว่า “ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้
ก็แ ต่ โ ดยสมาชิ ก สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ร่ ว มกั น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ห้ าคน หรื อ คณะรั ฐ มนตรี
หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แต่ร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้
ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี” ดังนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มิใช่
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการเงิ น ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ในกรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย
ว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
นั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ ได้กาหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็น
ผู้วินิจฉัย
ดังนั้น ในช่วงแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้พิจารณาแนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้

 การกาหนดแนวทางการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา
๑๔ วรรคสอง (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็ นชอบด้วยกับข้อเสนอของประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ในฐานะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเบื้องต้น
ก่อนดาเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวง
ยุติธ รรม ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้แทนสานักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
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๒. การเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติจะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า
“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการกาหนดแนวทางในการเสนอร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่
ซึ่งมิเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติจึงต้องพิจารณาการรับฟังความคิด เห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนู ญ
ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ เพื่อกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้การเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ปรากฏรายละเอียดการพิจารณา
ดังนี้
 ข้อหารือการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐)
- ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ว เห็ นควรมอบหมายให้ น ายสมชาย แสวงการ เลขานุ การ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในฐานะที่ ป รึ ก ษาและกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
นาประเด็นการพิจารณาหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.)
ถึงแนวทางการรับฟังความคิดเห็ น ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็น
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องผลการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
กรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้
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- ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและมอบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ยกร่ า งหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ กรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙
กั น ยายน ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งกรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอของบประมาณ
เพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) แล้วมีมติดังนี้
- ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ น ายสุ ร ชั ย เลี้ ย งบุ ญ เลิ ศ ชั ย รองประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง และนายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น แล้วให้เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้ งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๐
ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาร่ า งกรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอของบประมาณ
เพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ (กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) แล้วมีมติดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วในเบื้องต้น เห็ น ชอบร่างกรอบหลักเกณฑ์แ ละวิธีการเสนอ
ของบประมาณเพื่ อ ประกอบการด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๗ ตามที่ เ สนอ ส าหรั บ
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเห็นควรให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากลั่นกรอง
การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ก่อนมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พร้อมทั้งเห็นควรมีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรณี ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาขั้ น คณะกรรมาธิ ก าร
หากคณะกรรมาธิการมีความเห็ นว่าควรให้ ผู้เสนอกฎหมายดาเนิ น การตามรั ฐธรรมนู ญมาตรา ๗๗
เพิ่มเติม ขอให้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะ
๒. ขอให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) พิจารณา
กลั่นกรองการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ของหน่วยงานผู้เสนอกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. มอบหมายให้สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยดาเนินการ ดังนี้
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๓.๑ พิจารณาศึกษาตลอดจนเปรียบเทียบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายหรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในปั จ จุ บั น ตลอดจนหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น แนวทางประกอบการพิ จ ารณา
ในการเสนอของบประมาณเพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗
๓.๒ จั ด ท าบทวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบประกอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น การ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เพิม่ เติม ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ
๔. มอบให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ตั้ง คณะทางานหรือมอบหมายเจ้า หน้ าที่ ต รวจสอบร่า งพระราชบัญ ญัติ ที่เสนอมายัง สภา
ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการว่าได้มี
การดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗
ธั น วาคม ๒๕๖๐ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผลการพิ จ ารณาศึ ก ษากรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอ
งบประมาณเพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณีสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) แล้วมีมติ ดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบด้วยกับร่างกรอบหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
๒. มอบหมายสานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาแนวทางการดาเนินการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
จากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาวางกรอบ
แนวทางการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที่ เ ป็ น
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ ส่งผลให้เกิดการกาหนดกรอบแนวทาง
และวิธีการเสนองบประมาณเพื่อประมาณเพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗
วรรคสอง (กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) ปรากฏรายละเอียด
ดังนี้
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กรอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอของบประมาณ
เพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง
(กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผูเ้ สนอร่างพระราชบัญญัติ)
๑. ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณา และมิ ใ ช่ เ ป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วด้ ว ยการเงิ น หรื อ กรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า
ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติเป็น ผู้เสนอ เป็น ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้ วย
การเงินและที่ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจาสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติมีมติว่า ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแ ห่ งชาติ
เป็นผู้เสนอ ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือหากเป็นร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้ว ย
การเงิ น แต่ ไ ด้ รั บ คารั บ รองจากนายกรั ฐ มนตรี แ ล้ ว เมื่ อประธานสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ด าริ ใ ห้
นาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอร่ างพระราชบัญญัติ นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑.๑ หลักการ เหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐๗
๑.๒ รูปแบบและวิธีการดาเนิ นการรับฟังความคิด เห็ นและการวิเคราะห์ ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากฎหมาย ดังนี้
๑) รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
๒) รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ
๓) รูปแบบและวิธีการเปิดเผยผลการับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น
ต่อประชาชน
ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิด เห็นให้นาแนวทางการจัด ทาและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ ๒ แนวทางการรับฟังความ
คิดเห็นประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ มาใช้ประกอบการดาเนินการโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องดังกล่าวใช้บังคับ
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๑.๓ งบประมาณที่จะต้องใช้ดาเนิน การและระยะเวลาดาเนินการ โดยในการเสนอ
ของบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
๒. ให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ล
ความจ าเป็ น และความเหมาะสมตามข้ อ ๑.๒ และ ๑.๓ หากที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบด้ ว ยในเบื้ อ งต้ น
ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๓.
หากที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยในกรณี ใ ด ให้ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ผู้ เ สนอ
ร่างพระราชบัญญัติดาเนินการแก้ไขปรับปรุง และเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ประชุมมีมติ
๓. ให้เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ นาผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีมติเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วกราบเรียน
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณาเห็ น ชอบแล้ ว
ให้ สานั ก งานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิ บัติห น้าที่สานักงานเลขาธิก ารสภานิ ติบัญญัติ แห่งชาติ จัด สรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว โดยในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดาเนินการเบิกจ่ายตามที่กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
๔. เมื่ อ สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ผู้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ได้ ด าเนิ น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นเสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
พร้ อ มกั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ ( checklist)
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ สนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เพื่อประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไป

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แนวทางการมีมติกรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ปี ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถจาแนกแนวทางการมีมติได้เป็นกรณีหลัก ๔ กรณี ดังนี้

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

187

๑๘๕

๑. เห็ น ควรกราบเรี ย นประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ด าริ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น
คณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภา
ปฏิรูปแห่งชาติว่าเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่๖
๒. เห็ น ควรส่งให้ คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
ตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่๗
๓. เห็ น ควรส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาก่ อ นมี ม ติ
รั บ หลั ก การ ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้ า ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบข้อบังคับการประชุมสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑๗
โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน๘
๔. เห็ น ควรกราบเรี ย นประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ด าริ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว๙

๖
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การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณา
เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ข้ อ เสนอของประธานคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในฐานะประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ เ สนอตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
๗
ภายหลังจากมีการตั้ง คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้วร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อพิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามนัย
มาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นขั้นตอนแรก
๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๔ วรรคห้า ที่ก าหนดให้
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นคณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณา
ก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการก็ได้
๙
กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญั ติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็ น ผู้ เ สนอแล้ ว เห็ น ว่ า ฉบั บ ใดความจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ ที่ ป ระชุ ม จะมี ม ติ เห็ น ควรกราบเรี ย น
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ด าริ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... (พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดลักษณะตัวแทนอาพราง พ.ศ. .... (นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๑๘๖

๕. เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังคณะกรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาต่อไป๑๐
สาหรับรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เกีย่ วข้อง
กับ กรณี ดังกล่าว ปรากฏตามตารางข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

๑๐

การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ เ ป็ น ผู้ เ สนอภายหลั ง จากรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีแนวทางในการมีมติในกรณีดังกล่าว
โดยเห็นชอบให้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) เพื่อพิจารณาและเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา โดยมอบหมายให้นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการประสานงานฯ
เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
หมายเหตุ
ที่
กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบ
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑๗
๑ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
กิจการฮัจย์
- ที่ประชุมรับทราบผลการวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(นายอนุมัติ อาหมัด กับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม
รวม ๔๓ คน ร่วมกันเสนอ)
ของรัฐธรรมนูญฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงไม่อาจเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาได้
จึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณา
ตามความเหมาะสมและจาเป็นในการตรากฎหมายต่อไป
๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ที่ประชุมเห็นควรชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
(นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และคณะ
และส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนสภามีมติรับหลักการ โดยมี
เป็นผู้เสนอ)
กาหนดเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน
(รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔ วรรคห้า ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗)

ตารางข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๘๗
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๓

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
 ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
- ที่ประชุมเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วและตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ พิ จ ารณา
จานวน ๑๘ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้เสนอร่างกฎหมาย เสนอจานวน ๓ คน
๒. ผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ประจ าสภาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จานวน
๑๒ คน ได้แก่
๑) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็กฯ จานวน ๓ คน
๒) คณะกรรมาธิ ก ารการกฎหมายฯ จ านวน ๙ คน (โดยให้ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอาญา จานวน ๒ คน)
๓. ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จานวน ๓ คน
- กาหนดระยะเวลาพิจารณา ๓๐ วัน
- กาหนดแปรญัตติ ๗ วัน
 ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาให้ส่งร่างฯ นี้ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนสภามีมติรับหลักการ ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ ตามที่ผู้แทนคณะรัฐมนตรี
เสนอ โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๘๘
หมายเหตุ
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๔

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
(นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
๒. ขอให้ผู้เสนอร่างฯ ดังกล่าว แก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาตามที่ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้เรียบร้อยแล้วแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
 ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
(ที่ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และร่าง
พระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นายเจตน์
ศิรธรานนท์ และคณะ เป็นผู้เสนอ) (คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนสภา
จะลงมติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณารับหลักการร่างฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ไปในคราวเดียวกัน
โดยให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๘๙ จานวน ๒๑ คน
 ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบด้วยกับกรณีคณะรัฐมนตรีจะขอรับ
ร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติ ตามมาตรา ๑๔
วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๘๙
หมายเหตุ
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๕

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ....
(พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกาหนด
การพิจารณา ๒๐ วัน
 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีดาริตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จานวน ๒๑ คน ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๖ คน
๒. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๕ คน
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๕ คน
๔. ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จานวน ๕ คน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตั้ง
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นประธานคณะกรรมการคณะดังกล่าว
- กาหนดเวลาการพิจารณา ๖๐ วัน
 ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑) เห็นควรกราบเรียนประธานสภาเพื่อโปรดทราบและมีดาริ
เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่เห็นควรส่ง
รายงานการพิจารณาศึกษาฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อที่รัฐบาล
จะได้นารายงานฯไปหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๐
หมายเหตุ
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๖

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินการในกระบวนการพิจารณายกร่าง
พระราชบัญญัติฉบับของคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) หากประธานสภาเห็นชอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญให้นาส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
 ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสภามีมติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการ ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ ตามที่ผู้แทน
คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมเห็นควรแนะนาทีป่ ระชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งขึ้นพิจารณา จานวน
๑๕ คน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๑
หมายเหตุ
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ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๗ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดลักษณะตัวแทน
อาพราง พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อมีดาริตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยจานวนของ
คณะกรรมการเห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยในชั้นนี้เห็นควรให้คณะกรรมการประกอบด้วย
๑) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง เป็นที่ปรึกษา
๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้อง
๓) เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาตั้ง นายมหรรณพ
เดชวิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ และนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
เป็นรองประธานกรรมการ
- กาหนดเวลาการพิจารณาศึกษา ๖๐ วัน
- เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีดาริ
ภายหลังได้รับฟังผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ
ดังกล่าวแล้ว
 ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาผิดลักษณะตัวแทนอาพราง พ.ศ. .... (คณะกรรมการ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๒
หมายเหตุ
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๘

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดลักษณะตัวแทน
อาพราง พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว) และมีมติ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาศึกษา
๒. เห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสภามีมติส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการ
ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗
ตามการประสานงานของรัฐบาล โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
พร้อมทั้งเห็นควรส่งให้คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามนัย
มาตรา ๑๔ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ หากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเช่นใด เห็นควรวางแนวทาง
เพื่อรองรับการดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีคณะกรรมการ มีความเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน เห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๓
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักการแล้วดาเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติฉบับของรัฐบาลเพื่อเสนอต่อสภา ดังแนวปฏิบัติ
เดียวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดาเนินงานขององค์กร
ระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. .... (นางพิไลพรรณ สมบัติสิริ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๒) กรณีคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินเห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ประกอบ
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่สภา
ลงมติรับหลักการเป็นเวลา ๓๐ วัน
 ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องแจ้งผลการพิจารณาและวินิจฉัยของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) แล้วมีมติดังนี้
- ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่งได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๔
หมายเหตุ
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๑๑

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุณหญิงทรงสุดา
ยอดมณี และคณะเป็นผู้เสนอ)

ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๙ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และคณะ เป็นผู้เสนอ)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนสภามีมติรับหลักการ
ตามมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และได้ส่งคืนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป
๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
และคณะเป็นผู้เสนอ
 ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสภามีมติ
ส่งร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการ
ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกาหนดเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน
 ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสภามีมติ
ส่งร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๑๕ คน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๕
หมายเหตุ
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๑๒

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเฟรนไชส์
พ.ศ. .... (พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร และคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

หมายเหตุ

ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่
๒๐ ธ.ค. ๕๙
๑. รับทราบข้อสังเกต
และผลการพิจารณา
ร่าง พรบ.
ที่ครม.รับมาพิจารณา
ตามที่ สนง.คกก.
กฤษฎีกาเสนอ
๒. ส่งคืนร่างที่ขอรับไป
พิจารณาก่อนรับ
หลักการ
เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
ภายในกาหนดเวลา
พร้อมแจ้ง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการ
ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑๗ โดยมีกาหนดเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน
 ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นควรชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาไว้ก่อน
จานวน ๒ สัปดาห์ เพื่อรอผลการหารือในทางนโยบายของรัฐบาล
ตามข้อเสนอของผู้แทนรัฐบาล
๒) มอบหมายผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ครอบคลุมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินตามที่ได้เสนอมาตั้งแต่ต้น
เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ในการประสานส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปยังรัฐบาลภายหลังได้ทราบผลการหารือตามข้อ ๑) แล้ว
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจเฟรนไชส์ พ.ศ. .... (พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร และ
คณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา แล้วมีมติ ดังนี้

๑๙๖
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ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลตารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ และคณะเป็นผู้เสนอ)

๑๔

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

๑๓

ลาดับ
ที่
หมายเหตุ
ข้อสังเกตของ สนง.
คกก.กฤษฎีกา มายัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อประกอบ
การพิจารณาต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายนายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ประสานเพื่อติดตามความคืบหน้า
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป พร้อมให้นาส่งเอกสาร
ตามที่เสนอ ให้วิปรัฐบาลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
 ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรเสนอแนะที่ประชุมสภามีมติ ส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการ
ตามมาตรา ๑๔ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๑๗ โดยมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาเพิ่มเติมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปยังคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

๑๙๗
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนกราบเรียนประธานสภาเพื่อมีดาริ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป
 ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีกรณีการดาเนินการในส่วนของรัฐบาล
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในประเด็นการกาหนดให้สิทธิในการนาคดีอาญามาฟ้องระงับ
ในกรณีเมื่อมีพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุอันควรเชื่อว่าโจทก์ฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตและไม่ยอมมาเบิกความตามหมายเรียกของศาล
โดยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะรับร่างกลับไปพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมพร้อมประเด็นอื่น ๆ ที่สมควรแก้ไขปรับปรุงต่อไป
๒. ให้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ทราบต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๘
หมายเหตุ
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ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และคณะ เป็นผู้เสนอ)
 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรเสนอที่ประชุมสภามีมติส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนมีมติรับหลักการตามมาตรรา ๑๔
วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗
โดยมีกาหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภาต่อไป
 ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และคณะ เป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ เป็นผู้เสนอ) แล้วมีมติ ดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
เพื่อรอผลการหารือร่วมกันระหว่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๑๙๙
หมายเหตุ
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ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และผู้แทนคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และผู้แทนประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๖ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมรับทราบ โดยให้รอผลการหารือที่นายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะนาหารือต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล)
ถึงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
อนึ่ง สาหรับประเด็นแนวทางการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หรือในกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
ก่อนดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ

ลาดับ
ที่

๒๐๐
หมายเหตุ
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๑๗

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
ในชั้นการสอบสวน พ.ศ. ....
(พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
 ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล)
เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมอบหมายให้นายสมชาย แสวงการ เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการประสานงานฯ นาเรื่อง
ดังกล่าวหารือในประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะ
กรรมการและที่ปรึกษาวิปรัฐบาล ประสานวิปรัฐบาล เพื่อขอรับคืน
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรี (ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้ขอรับไปพิจารณาก่อน เป็นเวลา ๓๐ วัน) เนื่องจากได้รับแจ้งว่า
คณะรัฐมนตรีมีแผนจะเสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหาทานองเดียวกันต่อสภา ทั้งนี้ ให้ประสาน
แจ้งสมาชิกสภา ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อทราบด้วย
 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมรับทราบ โดยให้รอผลการหารือที่นายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะนาหารือต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๑
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ถึงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
อนึ่ง สาหรับประเด็นแนวทางการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน หรือในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใด
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ก่อนดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
 ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมรับทราบหลักการ เหตุผล และสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและรับทราบความคืบหน้าการดาเนินการตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหากผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดาเนินการตามมาตา ๗๗ วรรคสอง เสร็จสิ้นแล้ว
จะได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาต่อไป
 ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. .... พิจารณาควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศิษฐวัชร

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๒
หมายเหตุ
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๑๘

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) แล้วมีมติ ดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว โดยลงมติ
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเป็นรายฉบับ และใช้ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นหลักในการ
พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณา ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ จานวน ๒๑ คน
 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมรับทราบ โดยให้รอผลการหารือที่นายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ จะนาหารือต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล)
ถึงแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ
อนึ่ง สาหรับประเด็นแนวทางการเสนอกฎหมายของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน หรือในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใด
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ ให้ดาเนินการ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๓

ผู้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติได้มี
หนังสือขอถอนร่าง
พระราชบัญญัติการ
ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ...

หมายเหตุ
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๑๙

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
และการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดี หรือการดาเนินกระบวน
พิจารณาในคดีอาญา)
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔ ของรัฐธรรมนูญก่อนดาเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
 ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนพิจารณาดาเนินการต่อไป
โดยมอบหมายนางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน กาหนดระยะเวลาดาเนินการภายใน
๒ สัปดาห์
 ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปยัง
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมอบหมาย
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้ประสานงาน
 ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้เสนอ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้พิจารณา
คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการดาเนิน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๔
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
กระบวนพิจารณาในคดีอาญา (นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) พร้อมเอกสารการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ที่สานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ดาเนินการ
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้นายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะที่ปรึกษาและกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ประสานงานกับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาก่อน
รับหลักการ
 ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปล่อยชั่วคราว) พิจารณาควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้อง
ดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
(นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) แล้วมีมติ ดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยใช้

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๕
หมายเหตุ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๐

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๓ วรรคสาม จานวนไม่เกิน ๒๑ คน
 ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป หากครบหนึ่งสัปดาห์แล้ว
คณะรัฐมนตรีไม่ขัดข้องในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
 ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว โดยลงมติรับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเป็นรายฉบับ และใช้ร่าง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๖
หมายเหตุ
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รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

๒๒

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

๒๑

ลาดับ
ที่
พระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นหลัก
ในการพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ จานวน ๑๕ คน
 ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
ไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา โดยมอบหมายให้นายสมชาย
แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนายเจตน์
ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการ
ประสานงานฯเป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เห็นชอบด้วยในหลักการและเห็นควรกราบเรียน
ประธานสภามีดาริบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๗
หมายเหตุ

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๒๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
และการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงิน พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ)
 ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ ไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา โดยมอบหมายให้นายสมชาย
แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนายเจตน์
ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการ
ประสานงานฯ เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ทีป่ ระชุมพิจารณาผลการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
พ.ศ. .... (นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมทราบ และเห็นควรแจ้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติทราบต่อไป

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๘
หมายเหตุ
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๒๔

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นางสุวรรณณี สิริเวชชะพันธ์ และคณะ เป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
(หมายเหตุ ที่ประชุมวิปรัฐบาลได้รับทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ประชุมมีความเห็นว่า
ปัจจุบันมีกฎหมายที่ใช้กากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอยู่แล้ว
ประกอบกับมีพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติระบบ
การชาระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพียงพอต่อการกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องบัญญัติกฎหมายใหม่ เพิ่มเติม)
 ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภา โดยมอบหมายนายสมชาย แสวงการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เป็นผู้ประสานงาน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๐๙
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
 ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์ และคณะ เป็นผู้เสนอ) แล้วมีมติ ดังนี้
- ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาชะลอการบรรจุระเบียบวาระร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อรอพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้เสนอทราบด้วย
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) พิจารณาควบคู่กับ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภาพิจารณา
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวไว้พิจารณา
โดยใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นหลักในการ
พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔ จานวน ๑๗ คน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๑๐
หมายเหตุ
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ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๒๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับการล่อลวงเด็กและ
การท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก)
(นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และคณะ เป็นผู้เสนอ)
 ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณา
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาต่อไป
๒. มอบหมายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการ
ประสานงานฯ เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมพิจารณาผลการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ ของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับการล่อลวงเด็ก
และการท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก) (นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมทราบ และเห็นควรแจ้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติทราบต่อไป
(การประชุม ปนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม
๒๕๖๒ ได้พิจารณาผลการพิจารณาของวิป สนช. เกี่ยวกับร่าง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๑๑
หมายเหตุ
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๒๗

๒๖

ลาดับ
ที่
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้รับทราบความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และที่ประชุม
มีความเห็นว่าการเพิ่มโทษผู้กระทาความผิด ตามมาตรา ๒๘๒/๑
เป็นการจากัดดุลพินิจในการพินิจในการพิพากษาของศาล
และในประมวลกฎหมายอาญา ศาลอาจลงโทษในอัตราสูงสุด
ตามกฎหมายอยู่แล้ว อีกทั้งในกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หากมีลักษณะความผิดตามร่างมาตรา ๒๘๒/๑
จะมีอัตราโทษที่สูงกว่าที่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายนี้
สาหรับกรณีมาตรา ๒๘๔/๑ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีอื่นในการกระทาความผิด สามารถนาประมวลกฎหมาย
อาญาที่มีอยู่มาบังคับใช้ได้อยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม)
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(นายสมชาย แสวงการ กับคณะเป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนาที่ประชุมสภารับหลักการ
(เป็นร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็น แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
ผู้เสนอและคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ) คณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ จานวน ๒๙ คน
ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....
 ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
- ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรีให้คารับรองร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
ซึง่ เป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินแล้ว

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

๒๑๒
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
๒. วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาเข้าสู่การพิจารณา
ของวิป สนช.
๓. วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะขอรับร่างพระราชบัญญัติไปพิจารณาก่อนสภา
รับหลักการ
๔. วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
๕. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ หรือวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมสภาพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา
 ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... (นายกิตติศักดิ์
รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คารับรอง ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแล้ว)
- ที่ประชุมรับทราบกรณีคณะรัฐมนตรีจะขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไปพิจารณาก่อนที่สภารับหลักการ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๑๓
หมายเหตุ
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๒๙

๒๘

ลาดับ
ที่

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ....
(พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร กับคณะเป็นผู้เสนอ)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
- เมื่อคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องกลับมายังสภาแล้วเห็นควรแนะนาที่ประชุม
สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ จานวน ๑๗ คน
 ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมรับทราบการวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงิน
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑. เห็นควรส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณา
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาต่อไป
๒. มอบหมายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะกรรมการ
ประสานงานฯ เป็นผู้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร กับคณะเป็นผู้เสนอ)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๑๔
หมายเหตุ
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ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
- ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรแจ้งให้ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวทราบต่อไป
(หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ได้พิจารณาผลการพิจารณาของวิป สนช. เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตารวจโท ศานิตย์
มหถาวร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยได้รับทราบความเห็น
ของกระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และพิจารณาความเห็นของหน่วยงานแล้ว
ว่ามีประเด็นความซ้าซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๓ ลหุโทษ
มาตรา ๓๘๔ และมาตรา ๓๙๒ และโครงสร้างของพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมอาวุธปืน ซึ่งจะแตกต่าง
จากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ที่เป็นการกาหนดพฤติการณ์
เป็นการทั่วไป โดยหากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ควรต้องปรับในเรื่องความซ้าซ้อน
และโครงสร้างของกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกัน)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

๒๑๕
หมายเหตุ

๒๑๖

 กรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
กาหนดกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอของบประมาณเพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) ไว้นั้ น
เมื่ อ มี ก รณี ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง หมื่ น คนเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมาธิการ
วิส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาก าหนดกรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอ
งบประมาณเพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง กรณีประชาชน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลื อกตั้ ง เป็น ผู้เสนอร่ างพระราชบัญญัติ ปรากฏรายละเอียดการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- ผลการพิจารณาศึกษากรอบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนองบประมาณเพื่อประกอบการ
ดาเนิ น การตามรัฐ ธรรมนูญ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณี ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ
เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี
ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบด้วยกับร่างกรอบหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
๒. มอบหมายสานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาแนวทางการดาเนินการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
- แนวทางการดาเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณี ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง หมื่ น คนเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (การประชุ ม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
- ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับร่างกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อจัดให้มีการรับฟัง
ความคิด เห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากกฎหมาย ตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๗๗ วรรคสอง กรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามที่สานัก
กฎหมายสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอ
ทั้ ง นี้ จากการพิ จ ารณาหารื อ ก าหนดกรอบหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนองบประมาณ
เพื่อประกอบการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง (กรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๑๗

เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ
จึ ง ได้ อ อกประกาศคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ขึ้ น ฉบั บ หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ
กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๒๑๘

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๑๙

222

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๒๒๐

ทั้งนี้ รายละเอียดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชานชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๑๓๓ (๓) ปรากฏรายละเอี ย ดตามตารางข้ อ มู ล
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ดังนี้

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๒๑

ตารางข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ลาดับ
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ที่
๑ ร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวน ๑๖,๐๔๗ คน
เป็นผู้เสนอ)

224

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ
 ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑) รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗
จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
๒) เห็นควรให้กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายให้คาแนะนาประชาชนผู้เข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย จัดทาบทวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗
๓) มอบหมายฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องกรณี
ประชาชนเป็นผู้เสนอกฎหมาย และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคราวถัดไป
 ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พิจารณา
พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๒๒๒

ลาดับ
ที่

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ

หมายเหตุ

เชิดบุญเมือง และคณะ เป็นผู้เสนอ
และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
แล้วมีมติดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรกราบ
เรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
เพื่อรอผลการหารือร่วมกันระหว่า
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รอง
ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และผู้แทน
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ และผู้แทน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ
 ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๑
- ที่ประชุมพิจารณาผลการหารือ
แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของที่ประชุม
ร่วมกันระหว่างประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และผู้แทน
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
และผู้แทนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๒๓

ลาดับ
ที่

๒

๓

226

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ

ที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ แล้วมีมติ
ดังนี้
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควร
แนะนาที่ประชุมสภารับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว
โดยลงมติรับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญญัติ
ทีละฉบับ และลงมติใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นหลัก
ในการพิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ จานวน ๒๔ คน
ร่างพระราชบัญญัตริ ะบบบริการ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘
มกราคม ๒๕๖๒
สุขภาพปฐมภูมิ
- ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณา
พ.ศ. .... (นายปิ่น นันทะเสน
ของคณะกรรมการตรวจพิจารณา
กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวน
ร่างพระราชบัญญัติฯ มีความเห็นว่า
๑๑,๓๒๒ คน เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวดัวยการเงิน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๔)
ร่างพระราชบัญญัติอุทยาน
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แห่งชาติ พ.ศ. ....
- ที่ประชุมรับทราบและเนื่องจาก
(นายบุญ แซ่จุ่ง กับประชาชน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมิได้มีการ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
๑๐,๗๔๔ คน เป็นผู้เสนอ)
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
(นายกรัฐมนตรีพิจารณา
ประกอบกับสภาได้รับหลักการ
ให้คารับรองตามมาตรา ๑๓๓
แห่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแล้ว)
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ) และตั้งคณะกรรมาธิการ
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หมายเหตุ

๒๒๔

ลาดับ
ที่

๔

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พลโท วีระ วงศ์สรรค์
กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวน ๑๑,๘๐๘ คน
เป็นผู้เสนอ)

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ

หมายเหตุ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอไว้แล้ว จึงเห็นควร
ส่งร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. .... (นายบุญ แซ่จุ่ง กับประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๗๔๔ คน
เป็นผู้เสนอ) ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติพ.ศ. .... เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อไป
 ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันอังคารที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๒
- ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ในชั้นนี้เห็นควร
มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับ
การดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ต่อร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้วเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

 กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
อันอาจขัดต่อหลักการตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ห ารือกาหนดแนวทางการพิจารณากรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติขัดหลักการตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ได้หารือเรื่องดังกล่าว แล้วมีมติกาหนดกรอบการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอันอาจขัดต่อหลักการ
ดังนี้
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๑) ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์
การขอแก้ไ ขเพิ่มเติมเนื้ อหาของร่างพระราชบั ญญัติต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญั ติ
แห่งชาติ (ปนช. : วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและดาเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีหนังสือแจ้ง
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญั ติแห่งชาติเพื่อรับทราบโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จะมีมติ รับทราบ เว้นแต่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทน
ของคณะรัฐมนตรี จะได้ให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเป็นประการอื่น
๒) หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการใดก็จะมีหนังสือแจ้งกลับมา
ยังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. การประชุม คณะกรรมาธิก ารวิสามัญ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๘ ได้ หารื อเรื่ อ งดั ง กล่ า ว แล้ วมี ม ติ กาหนดกรอบการขอแก้ ไ ขร่ า งพระราชบั ญญั ติ อัน อาจ
ขัดต่อหลักการ ดังนี้
๑) คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะใดที่ ป ระสงค์
จะขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติขัดกับหลักการ ให้มีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน โดยเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เรื่องดังกล่าวแล้วจะเป็น ผู้ส่งเรื่องพร้อมความเห็ น ไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญัติ
แห่งชาติ (ปนช. : วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) หากคณะกรรมการประสานงานฯ แจ้งผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ประการใดแล้ ว คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ จะแจ้ ง
ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาร่างพระราชบัญญัติเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๓. แนวทางการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่คณะรับมนตรีเป็นผู้เสนอ
อันอาจขัดต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และหน่วยงานราชการเจ้าของร่างฯ เห็นชอบด้วย
กับคณะกรรมาธิการ
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๑)
- ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารเสนอการขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ร่างพระราชบัญญัติอันอาจขัดต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติมายังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเสนอผ่านคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเสนอ
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๒๒๖

ผ่านคณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บัญญัติแห่ งชาติ (ปนช.) ไปยังคณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมา
 กรณีการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐
๑. ข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
(การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐)
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การตามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้
๑. กรณีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอใหม่เห็นสมควรมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิ ส ภาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส านั กงานเลขาธิ ก ารสภานิ ติบั ญ ญั ติ แห่ ง ชาติ ตรวจสอบให้ เป็ น ตามแนวทาง
การจัดทาและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาเป็น ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบแล้ว หากพบว่ายังมีการดาเนินการไม่ครบให้งดเว้นการรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น
ไว้ก่อน
๒. กรณีร่า งพระราชบั ญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิ ติบัญ ญัติแห่งชาติ
ขั้ น กรรมาธิ ก าร เห็ น สมควรให้ ป ระธานคณะกรรมาธิ ก ารที่ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ในข้อ ๑ ทั้งนี้ หากพบว่าไม่เป็นไปตามแนวทาง
และหลั กเกณฑ์ดังกล่าว ให้ สานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิ บัติหน้ าที่สานักงา นฯ เพื่อมอบหมาย
ให้ ส่ ว นราชการเจ้ าของเรื่องดาเนิ น การให้ ถูก ต้องตามหลั กเกณฑ์ ฯ โดยคณะกรรมาธิก ารสามารถ
พิจ ารณาร่ างพระราชบัญ ญัติ ดั งกล่า วไปพลางก่ อ น เมื่ อ ได้ รับ ข้ อมู ลการด าเนิ น การตามแนวทางฯ
และหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก็ให้คณะกรรมาธิการนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ง
๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาหลักเกณฑ์แนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบ
ความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ถือเอาแนวทางฯ
และหลักเกณฑ์ ฯ การตรวจสอบฯ ที่ค ณะรัฐ มนตรีมีม ติเห็ น ชอบแล้ว เมื่อ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เป็ น หลั ก ในการจั ด ท าเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หงชาติ ใ นการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติ ทั้งกรณีข้อ ๑. และข้อ ๒. ต่อไป
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๔. เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีดาริมอบหมายให้สานักงานฯ
ดาเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑) เห็ น ชอบแนวทางการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒) เห็นควรให้แจ้งเวียนแนวทางฯ ดังกล่าวแก่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจา
สภา ประธานคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และบุ ค ลากรในวงงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป
๓. การวางแนวทางการจัดทารายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ
เกี่ย วกั บการด าเนิ นการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ (การประชุมคณะกรรมาธิ การวิสามั ญ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ แจ้งเวียนในรูปแบบการเพิ่มเติม หัวข้อ “ผลการดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗”
ไว้ในรายงานผลการพิจารณาร่างฯ ของคณะกรรมาธิการ
๒) ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างฯ ทุกคณะ ถือปฏิบัติให้เป็น
รูปแบบเดียวกันต่อไป

๒.๒.๒ ด้านญัตติ
ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุม
ได้พิจารณาเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอญัตติและพิจารณากลั่นกรองญัตติ ตามข้อบังคับ
การประชุมฯ ข้อ ๓๘ ปรากฏรายละเอียดดังนี้
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๒๒๘

หลักเกณฑ์การพิจารณาเกีย่ วกับการเสนอญัตติและการพิจารณากลั่นกรองญัตติ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
--------------------------------ก. หลักเกณฑ์ในการเสนอญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒. ก าหนดหน้ าที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ ว่ า จะกระท ากิ จ การ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด
๓. กาหนดองค์ประกอบของกรรมาธิการวิสามัญ โดยให้ระบุจานวนกรรมาธิการ
วิสามัญที่จะตั้งขึ้น สัดส่วนจานวนสมาชิกและบุคคลภายนอก พร้อมรายชื่อ (หากมี)
๔. กรอบระยะเวลาการดาเนินการตามภารกิจของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๕. ขอความร่วมมือสมาชิกผู้เสนอญัตติดาเนินการ ดังนี้
๑) พิจารณาขอบเขตเนื้อหาสาระของเรื่องที่ตนเสนอว่ามีความซ้าหรือซ้อนกับหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาคณะใดหรือไม่ หากมีความซ้าหรือซ้อน หรือเกี่ยวข้อง
กับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาคณะใด ผู้เสนอญัตติควรประสานเป็นหนังสือ
หารือกับคณะกรรมาธิการคณะดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้นเสียก่อน
๒) การขอให้ สมาชิ กลงชื่ อรั บรองญั ตติ ควรประสานกับสมาชิกที่ด ารงตาแหน่ ง
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่มีอานาจหน้าที่ซ้าหรือซ้อนหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
สาระของญัตติที่จะเสนอดังกล่าวเพื่อให้เป็นผูร้ ่วมลงชื่อรับรองด้วย
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๒๒๙

ข. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองญัตติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๘
๑. เป็นญัตติที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสาคัญ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ อันอยู่ใน
หน้าที่และอานาจของสภา
๒. เป็นญัตติที่มีเนื้อหาสาระไม่ซ้าหรือซ้อนกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจาสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะให้ความเห็นชอบและเสนอ
ที่ประชุมสภาพิจารณาต่อไป
๓. ญัตติที่มีเนื้ อหาสาระซ้าหรือซ้อนกับอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาสภา อาจมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อไป
๔. หากเป็น ญัตติที่มีข้อสงสัยว่ามีเนื้อหาสาระซ้าหรือซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับ หน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาคณะหนึ่ ง คณะใด หรื อ หลายคณะ จะชะลอ
การพิ จ ารณาการเสนอญั ต ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ไว้ ก่ อ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ สอบถามความเห็ น เป็ น หนั ง สื อ
จากคณะกรรมาธิการสามั ญประจาสภาที่เ กี่ย วข้ องว่ าจะขั ด ข้ องในการเสนอญัต ติ ของสมาชิก สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวหรือไม่
--------------------------------(คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
(คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไข ครัง้ ที่ ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๒.๒.๓ ด้านการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่กฎหมาย
กาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกต
หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ รายงานอื่ น ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ อ งค์ ก ร
หรือหน่ ว ยงานของรัฐ ต้องรายงานต่อ สภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ หรื อเรื่ อ งอื่น ใดที่ค ณะรั ฐมนตรีมีม ติ
ให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วพบประเด็นสาคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ ในวาระการพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ของสภา มัก จะไม่ค่อยมีสมาชิก
อภิ ป รายตั้ ง ข้ อ สั ง เกตต่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ที่ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เสนอ
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ท่ า ที่ ค วร คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารติ ด ตามมติ ฯ จึ ง ได้ เ สนอข้ อ หารื อ
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๒๓๐

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการอภิ ป รายและตั้ ง ข้ อ สั ง เกตต่ อ รายงาย
ผลการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวด้วยเช่นกัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณากาหนด
กรอบกรอบแนวทางการเสนอรายงานของหน่วยงานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไว้
ทั้งนี้ ภายหลังจากการดาเนินการตามกรอบแนวทางตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้กาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ ปรากฏว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติให้ความสาคัญในการอภิปรายและตั้งประเด็นข้อสังเกตต่อรายงาน
ประจาปีขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพิ่มขึ้น ดังนั้น การกาหนดกรอบแนวทางดังกล่าวจึงส่งผลให้
การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาดังนี้
๑. ข้อหารือเกี่ยวกับการรับฟังการเสนอรายงานต่าง ๆ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (การประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรดาเนินการ ดังนี้
๑) ประธานกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ในฐานะประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ รั บ ไป
ด าเนิ น การพิ จ ารณาบรรจุ ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม สภา โดยจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของรายงาน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และตามความเหมาะสมด้านเวลาในการประชุม
๒) รายงานฉบั บ ใดที่ ป ระธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณาว่ า มี ค วามส าคั ญ
อาจมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้ า
ก่อนบรรจุระเบียบวาระ แล้วให้คณะกรรมาธิการนั้น ๆ รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสภา
๓) ในการพิจารณาวาระนี้ในที่ประชุมสภา สมควรกาหนดลาดับการพิจารณาโดยเริ่มต้น
ด้วยการนาเสนอรายงานของผู้แทนหน่วยงานผู้เสนอรายงานก่อน จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในลาดับต่อไป
๒. การจั ด ท ากรอบแนวทางการเสนอรายงานของหน่ ว ยงานตามบทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗
มีนาคม ๒๕๖๐)
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรดาเนินการตามกรอบแนวทาง ดังต่อไปนี้
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กรอบแนวทางการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณา รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงาน
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเบื้องต้น และอาจมีมติดังต่อไปนี้
๑) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณา
โดยรอบคอบ อาจมอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ พิ จ ารณา
ให้ ความเห็ น หรือข้อ สังเกตต่อรายงานดังกล่า ว และแถลงความเห็ น หรื อข้อสั งเกตนั้ น ต่อที่ ประชุ ม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒) ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ข้ อ ยุ่ ง ยาก อาจเสนอต่ อ ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป
๓. การบริหารจัดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระเบียบวาระการพิจารณา
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ รายงานอื่ น ที่ ก ฎหมายก าหนดให้ อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
- ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ข อความร่ ว มมื อ คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภา
มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภาในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่ได้รับมอบหมายให้ พิจารณารายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามแต่กรณี หรือผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาที่เกี่ยวข้อง
๒) ผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจ าสภาอื่ น นอกเหนื อ จากคณะกรรมาธิ ก าร
ตามข้อ ๑)
อนึ่ ง จากการที่คณะกรรมาธิ การวิสามัญได้พิจารณาแนวทางในการบริห ารจัด การ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในระเบียบวาระการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น
ที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้
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รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๒๓๒

การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากสมาชิกให้ความสนใจในการอภิปรายและตั้งข้อสังเกตต่อรายงานแต่ละฉบับเพิ่มมากขึ้น
ทั้ง นี้ ในการจั ด ระเบีย บวาระการประชุ ม สภา กรณี ร ายงานผลการปฏิ บัติ งานหรื อ
รายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้กาหนดแนวทางในการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา กรณีการพิจารณาบรรจุรายงานประจาปี
ของหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รอิ สระ พร้ อมรายงานการพิจ ารณาศึก ษาล่ว งหน้ า ของคณะกรรมาธิ การ
(กรณีที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้พิจารณาศึกษา
ล่วงหน้า) คือ๑๑
ในกรณีการบรรจุรายงานประจาปีของหน่วยงานหรืองค์กรอิสระอื่น ๆ ในระเบียบวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณานั้น เมื่อรายงานประจาปีดังกล่าวผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นควร
มอบหมายให้คณะกรรมาธิการคณะใดศึกษาล่วงหน้า หากคณะกรรมาธิการคณะนั้นได้ศึกษารายงาน
ประจ าปี ดั ง กล่ า วแล้ ว และมี ค วามประสงค์ จ ะเสนอรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติด้วย จะต้องระบุข้อมูลในระเบียบการประชุมสภาซึ่งได้บรรจุรายงานประจาปีนั้น
ในระเบี ย บวาระการประชุ ม ด้ ว ยว่ า รายงานประจ าปี ดั ง กล่ า วได้ มี ร ายงานการพิ จ ารณ าของ
คณะกรรมาธิ การคณะใดด้วย โดยอาจเทียบเคียงได้กับหลักการพิจารณาบรรจุรายงานการพิจารณา
ศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ หรื อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กรณี ศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑๒ วรรคสอง

๑๑

ข้อมูลจากเอกสาร “องค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภา” จัดทาโดย สานัก
การประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการดำ�เนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒๓๔

๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ กาหนดให้สภาตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง มีอานาจหน้าที่กระทากิจการ
พิ จารณาสอบสวน หรื อศึ กษาเรื่ องใด ๆ อั นอยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ในการนี้ ตามข้ อบั งคั บการประชุ มฯ
ข้อ ๘๗ วรรคสอง (๒) ได้กาหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี อานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขึ้นเพื่อทาหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. นายสมชาย แสวงการ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางสุวมิ ล ภูมิสิงหราช
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. นายศิระชัย โชติรตั น์
อนุกรรมาธิการ
๕. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
อนุกรรมาธิการ
๖. นายต้นพงศ์ ตัง้ เติมทอง
อนุกรรมาธิการ
๗. นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
๘. นางสาวภิรมย์ นิลทัพ
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๙. นายชัดชัย ทองเจริญ
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๑๐. นายพิสิฐ์ นิธิสิรวิ รธรรม
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ต่ อ มาเมื่ อ ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
และบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒๑ กาหนดให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป คณะอนุกรรมาธิการคณะนี้
จึงมีหน้าที่และอานาจตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒) จานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. นางสุวมิ ล ภูมิสิงหราช
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๓. นายศิระชัย โชติรตั น์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๔. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
อนุกรรมาธิการ
๕. นางมัลลิกา ลับไพรี
อนุกรรมาธิการ
๖. นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
๗. นางสาวภิรมย์ นิลทัพ
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
๘. นายชัดชัย ทองเจริญ
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๒๓๕

๙. นายพิสิฐ์ นิธิสริ ิวรธรรม
๑๐. นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก

อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

กรอบหน้าที่และอานาจในการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดหน้าที่และอานาจในการ
ตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ ๕ ประการ ดังนี้
๑) พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายงานการประชุ ม ว่ า ได้ บั น ทึ ก ไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาหรือไม่ กรณีพบถ้อยคาในรายงานการประชุมที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ให้แก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง๑๒
๒) พิจารณาคาขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีมายัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๓
๓) พิจารณาว่าสมควรจะตัดถ้อยคาหรือข้อความในกรณีที่ผู้อภิปรายได้ถอนคาพูดหรือถูกสั่งให้
ถอนคาพูดออกจากรายงานการประชุม หรือไม่ หากเห็นสมควรให้ตัดออก จะต้องบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย๑๔
๔) แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ถึ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายงานการประชุ ม
หากการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้กระทาหลังจากที่ได้วางสาเนารายงานการประชุมให้สมาชิ กได้ตรวจดู
ไม่น้อยกว่าสามวันแล้ว๑๕
๕) พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าสมควรเปิดเผยรายงานการประชุม
ลับหรือไม่๑๖
ความหมายและความสาคัญของการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง เอกสารบันทึกคาอภิปรายของสมาชิก
สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติทุกถ้อยคา และรายละเอียดการดาเนินการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในแต่ ล ะคราว รวมทั้ง รายชื่ อ สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ม าประชุ ม ลาประชุ ม ขาดประชุ ม
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่อง ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของรายงาน การประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ

๑๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒)
๑๓ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วรรคสาม.
๑๔ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๐.
๑๕ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๑.
๑๖ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๔.
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๒๓๖

ประเภทที่หนึ่ง คือ รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นการเปิดเผย
ประเภทที่สอง คือ รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีความสาคัญหลายประการ ดังนี้
๑. เป็นองค์ประกอบหนึ่ งของการประชุมสภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติ ซึ่งโดยปกติการประชุม
อย่างเป็นทางการจะมีองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ
๑) ประธานของที่ประชุม
๒) องค์ประชุม
๓) เลขานุการของที่ประชุม
๔) ญัตติ
๕) ระเบียบวาระการประชุม
๖) มติของที่ประชุม
๗) รายงานการประชุม
๘) หนังสือนัดประชุม
การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ถื อ เป็ น การประชุ ม ระดั บ ชาติ อ ย่ า งเป็ น ทางการ
ทั้งนี้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ในมาตรา ๑๓ นอกจากนี้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๘
เรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้มีการะบุให้มีวาระการรับรองรายงาน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ด้วย
๒. เป็ น หลั กฐานการปฏิ บั ติง านของสภานิ ติ บั ญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ในส่ ว นของการประชุม สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยจะมีการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ค รั้ ง นั้ น ๆ อย่า งครบถ้ ว น อาทิ ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วาระการประชุ ม เอกสารประกอบ
การประชุม รายละเอียดการอภิปราย การออกเสียงลงคะแนนรายบุคคล และมติที่ประชุม โดยรายงาน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการของหน่วยงานต้นสังกัด
๓. เป็นเครื่องมือติดตามงาน เนื่องจากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติมีการจดมติ
ไว้อย่างชัดเจน จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานสาคัญให้หน่วยงานราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายภารกิจใดๆ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ติดตามงานและความคืบหน้าได้อย่างถูกต้อง
๔. เป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง รายงานการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
จากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วถือเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย
๕. เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย หากผู้ ใ ช้ ก ฎหมายมี ข้ อ ขั ด ข้ อ ง
ในการตีความกฎหมายก็สามารถศึกษา ค้นคว้าจากถ้อยคาอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในคราวพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายฉบั บ นั้ น ๆ ซึ่ ง จะท าให้ รั บ ทราบถึ ง แนวคิ ด เหตุ ผ ลและเจตนารมณ์
ของการออกกฎหมายได้
๖. เป็นเครื่องมือในการสืบค้นการทาหน้าที่ของสมาชิกสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติในฐานะผู้แทน
ปวงชนชาวไทยว่าแต่ละท่านมีความสนใจในเรื่องใดหรือมีแนวความคิดหรือมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร
๗. เป็ น เอกสารที่ แ สดงรายละเอี ย ดถึ ง การท าหน้ า ที่ ข องฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นการควบคุ ม
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร
๘. เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ของระบบการเมืองไทย
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๒๓๗

การตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จากความสาคัญของรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น
เพื่อให้รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
เพื่ อ ที่ ห น่ ว ยงานราชการตลอดจนบุ ค คลทั่ ว ไปสามารถใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานที่ อ้ า งอิ ง และยื น ยั น ได้ นั้ น
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามควรแก่กรณี หมายความว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อปรากฏว่าการจัดทารายงานการประชุมนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด
คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่มีการพูดจาอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันไว้ในที่ประชุมสภา
หรือสิ่งที่มีการพูดจาอภิปรายแสดงความคิดเห็นนั้น ได้คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์
อาทิ ชื่อบุคคล ชั้นยศหรือคานาหน้านามของบุคคล ตาแหน่งของบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อกฎหมาย
ชื่อคณะกรรมาธิการ หรือชื่อเฉพาะใดๆ หรือการกล่าวอ้างอิงมาตราของกฎหมายหรือการกล่าวอ้างอิง
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อน บกพร่อง
เบี่ยงเบนในสาระสาคัญหรือในรายละเอียดบางประการก็ตาม
สาหรับวิธีการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ฝ่ายเลขานุการจะจัดเตรียม
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้กับอนุกรรมาธิการทุกคน คนละ ๑ ฉบับ โดยอนุกรรมาธิการ
แต่ละคนจะอ่านรายงานการประชุมสภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติทั้งฉบับอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่า
มีข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากที่มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
กัน ไว้ในที่ประชุม หรือสิ่งที่มี การอภิปรายแสดงความคิด เห็นนั้น ได้คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง
อันเป็นที่ประจักษ์บ้างหรือไม่ หากพบข้อความดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยจัดทาเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ระบุหมายเลขหน้า
หมายเลขบรรทั ด ข้ อ ความเดิ ม ที่ ต้ อ งการแก้ ไ ขและข้ อ ความใหม่ ที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว พร้ อ มให้ ป ระธาน
คณะอนุกรรมาธิการลงลายมือชื่อรับรองรายการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น และนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รั บทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะนาบรรจุ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้ ส ภาพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม
ฉบับดังกล่าวต่อไป
ความสาคัญของการตรวจรายงานการประชุม
โดยที่รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว) พุ ทธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖
วรรคสอง ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และรั ฐ สภา
ซึ่งถือเป็นการทาหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแบบเด็ดขาดเพียงองค์กรเดียว ดังนั้น การประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ จึงมีความสาคัญยิ่งต่อระบบงานนิติบัญญัติของประเทศ
และต่อระบบการเมืองไทย กรณีจึงส่งผลให้รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความสาคัญ
อย่างยิ่งเช่นกันในการเป็นเอกสารหลักฐานทางนิติบัญญัติและทางการเมือง เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการ
สืบค้นให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติในเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณี
การพิจารณาร่างกฎหมาย การพิจารณาญัตติ การพิจารณากระทู้ถาม การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ
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๒๓๘

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาหนังสือสัญญา การพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในแง่ความถูกต้อง
ตรงตามข้อเท็จจริงและในแง่ความพร้อมสาหรับการใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงไปมิได้เลยหากไม่มี
การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุ มนี้เสียก่อน ซึ่งก็คือกระบวนงาน “การตรวจรายงาน
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นั่นเอง
แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. การสะกดคา ให้ยึดถือจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. หลักการใช้ภาษาไทย ให้ยึดถือจากเอกสารของราชบัณฑิตยสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ในห้องประชุม
๓. ชื่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ให้ยึดถือจากราชกิจจานุเบกษา
๔. ชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชื่อรัฐมนตรี ให้ยึดถือจากราชกิจจานุเบกษา
๕. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานราชการ ให้ยึดถือจากเอกสารหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น
๖. ถ้อยคาที่ฟุ่มเฟือย เช่น นี่ นี้ เอ่อ อ่า นะครับ หรือถ้อยคาที่วนเวียน ซ้าซาก พิจารณาตัดออก
ได้บ้างโดยไม่เสียความ
๗. ค าอภิ ปรายถึ งชื่ อกฎหมาย ชื่ อ หน่ วยงาน หรื อ ชื่ อ เฉพาะใดๆ ซึ่ งเป็น ค าหลายพยางค์
และมีการอภิปรายถึ งหลายๆ ครั้งในช่วงขณะหนึ่ง หากผู้ อภิปรายมิได้กล่าวชื่อดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ทั้งหมด ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในการกล่าวครั้งแรกโดยใช้ชื่อเต็มของคานั้นและเขียนวงเล็บคาย่อ
(ถ้ามี) ส่วนในการกล่าวครั้งต่อไปให้พิจารณาใส่เครื่องหมาย “ฯ” หรือใช้อักษรย่อก็ได้
๘. คาอภิปรายที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนภาษาไทยทับศัพท์และเขียนวงเล็บคาภาษาอังกฤษ
นั้นไว้หากมีการอภิปรายถึงหลายๆ ครั้งในช่วงขณะหนึ่ง ให้เขียนวงเล็บคาภาษาอังกฤษไว้ในการกล่าว
ครั้งแรก กรณีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์นั้นเป็นคาไทยไว้แล้วไม่ต้องเขียนวงเล็บ
คาภาษาอังกฤษ
๙. การอภิปรายที่วนเวียน เนื้อความไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันหรือจับใจความไม่ได้ การพิจารณา
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระจ่ า งชั ด ในการสื่ อ สาร โดยให้ ค านึ ง ถึ ง เจตนารมณ์
ของผู้ อ ภิป รายเป็น หลัก ซึ่ งอาจพิ จ ารณาได้ จากบริ บทของการอภิป ราย หากไม่ ส ามารถตี ความได้
ให้สอบถามจากผู้อภิปราย
๑๐. การอภิ ป รายที่ ไ ม่ จ บกระแสความ คื อ ถ้ อ ยค าอาจขาดความครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
ไม่ว่าในส่วนของภาคประธาน ภาคกริยา หรือภาคกรรม ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อความให้สามารถ
สื่ อ ความหมายได้ ชั ด เจนว่ า ใครท าอะไรที่ ไ หนอย่ า งไร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระจ่ า งชั ด ในการสื่ อ สาร
โดยให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของผู้อภิปรายเป็นหลักซึ่งอาจพิจารณาได้จากบริบทของการอภิปราย
๑๑. การอภิปรายในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของผู้อภิปราย หากแม้มีความบกพร่อง
ด้านหลักภาษาไทยไปบ้าง เห็นควรให้คงไว้โดยไม่มีการแก้ไข
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๒๓๙

สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑) การตรวจรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จานวน ๓๘๘ ฉบับ
๒) การตรวจรายงานการประชุมลับสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ จานวน ๔๑ ฉบับ
๓) การศึกษาดูงานภายในประเทศ จานวน ๑ ครั้ง
คณะอนุกรรมาธิการจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ และส านั ก งานผู้ ป ระสานงานองค์ ก าร
สหประชาชาติประจาประเทศไทย เพื่อให้ คณะอนุกรรมาธิการและฝ่ายเลขานุการ ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน รูปแบบคณะกรรมการ รวมถึงภารกิจและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เหล่านั้นมากขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถนาองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูลการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญั ติแห่งชาตินับแต่มีการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการได้ตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
๑๑. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
๑๒. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
๑๓. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
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๒๔๐

๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๕๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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๑๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๓๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๓๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๓๙. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔๐. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๔๑. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔๒. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๔๓. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔๔. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔๕. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔๖. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔๗. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔๘. รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

246

รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๒๔๒

๔๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
๕๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๕๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๖๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๖๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
๖๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๖๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๗๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๒๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
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๓๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
๔๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๕๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
๕๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
๕๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๕๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
๕๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
๖๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
๖๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
๖๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายงานสรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒
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๖๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๘๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
๒๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
๒๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
๓๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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๔๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๔๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
๕๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
๕๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
๕๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
๕๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
๕๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
๖๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๖๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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๗๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๗๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
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๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
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๕๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
๕๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
๖๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
๖๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
๖๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๖๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๖๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๖๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
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๘๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๖๕๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๘. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๙. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๐. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๒. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๓. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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๒๕๒

๒๔. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๕. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๖. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๗. รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒
ปี ๒๕๕๗
๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องด่วนที่ ๑ เลือกกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องอื่น ๆ พิจารณารายงานและสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามหนังสือ
สานักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๒๘/๐๘๐๒ ลงวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีกล่าวหานายนิคม ไวยรัชพานิช และ
ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช ๐๐๒๘/๐๘๐๔
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีกล่าวหานายสมศักดิ์
เกียรติสรุ นนท์ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการกระทาที่ส่อว่าจงใจใช้อานาจ
หน้าที่ขดั ต่อบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าเป็นความผิดที่อยู่ในอานาจของสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติที่จะพิจารณาถอดถอนตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่
๑๘/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบ
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๒๕๓

แห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง)
๒๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องอื่น ๆ พิจารณารายงานและสานวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามหนังสือ
สานักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช. ๐๐๒๘/๐๘๐๒ ลงวันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีกล่าวหานายนิคม ไวยรัชพานิช และ
ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ลับ ที่ ปช. ๐๐๒๘/๐๘๐๔
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีกล่าวหานายสมศักดิ์
เกียรติสรุ นนท์ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา เป็นการกระทาที่ส่อว่าจงใจใช้อานาจ
หน้าที่ขดั ต่อบทบัญญัติของอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าเป็นความปิดทีอ่ ยู่ในอานาจของสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติที่จะพิจารณาถอดถอน ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่
๒๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องด่วนที่ ๕ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ปี ๒๕๕๘
๔/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องด่วนที่ ๑ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดาเนิน
กระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ออกจากตาแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
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๒๕๔

๕/๒๕๕๘
เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

๑๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๖/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
เรื่องด่วนที่ ๕ เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒแิ ทนตาแหน่งทีว่ ่าง (ตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗)
เรื่อวงด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผูต้ รวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
แทนตาแหน่งทีว่ ่าง)
เรื่องด่วน พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึง่
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
เรื่องด่วนที่ ๑ การประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เพื่อดาเนินการกระบวนการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา
จานวน ๓๘ คน ออกจากตาแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
เรื่องด่วนที่ ๖ เลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ประเภทผู้ทมี่ ีผลงานหรือมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ
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๒๕๕

๒๓/๒๕๕๘

๔๒/๒๕๕๘

๔๖/๒๕๕๘

๕๐/๒๕๕๘

260

หรือประสบการด้านกฎหมาย แทนตาแหน่งทีว่ ่าง
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรม
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องด่วนที่ ๒ เลือกบุคคลทีเ่ ห็นสมควรเป็นกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓) และเรือ่ งด่วนที่ ๓ ให้ความเห็นชอบบุคคล
ผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องด่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
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๒๕๖

๖๑/๒๕๕๘

๖๓/๒๕๕๘

๗๐/๒๕๕๘

๓/๒๕๕๙

๑๔/๒๕๕๙

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ ง)
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูท้ รงคุณวุฒิ
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ ง)
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่องด่วนที่ ๕ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งทีว่ ่าง
ปี ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องด่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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๒๕๗

๒๖/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

๒๗/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๓๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๖/๒๕๖๐
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วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบ
มาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๖
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒)
กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์นาเสพติดในประเทศไทย
นายเจตน์ ศิระธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม
เรื่องด่วนที่ ๓ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๖
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งที่วา่ ง)
เรื่องด่วน เลือกกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผู้ทรงคุณวุฒิ
(ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๓๖
(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
ปี ๒๕๖๐
เรื่องด่วน เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
(ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
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๒๕๘

๒๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ลับที่สุด
๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐

๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗๔/๒๕๖๐
เป็นพิเศษ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดยพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗)
เรื่องด่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ในพระองค์ พ.ศ. ....
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา รายงาน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เรือ่ งร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เกี่ยวกับกรณีการไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติเกินจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖๓
และข้อ ๘๒
เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบทรัพย์สิน
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ....
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด (ตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ๒๕๕๓) และเรือ่ งด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคล
ผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (ตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่อง
ของผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๐ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๕ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การคัดเลือก
ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา ๕๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
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๒๕๙

๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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โดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
ปี ๒๕๖๑
เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐)
เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒
มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๔๒ แห่ง
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๒๖๐

๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๗๘/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นพิเศษ

พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘)
เรื่องด่วนที่ ๓ เลือกบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับ
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒
และมาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ตามมาตรา ๖๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒)
เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒
มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่ง
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๒๖๑

๙๐/๒๕๖๑
เป็นพิเศษ

๗/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ

๒๖/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ
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พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา ๕๑/๑
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่องด่วนที่ ๖ เลือกบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
(ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
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๒๖๒

--------------------------------------------------
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๒๖๓

๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยที่ข้อบังคั บการประชุม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติที่บัญ ญัติขึ้น ในปี ๒๕๕๗ จนถึ ง
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้น โดยให้มีหน้าที่และอานาจในการกระทากิจการ พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ รวมตลอดถึง “การติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่และอานาจที่มีความสาคัญมากประการหนึ่ง เนื่องจากหน้าที่และอานาจ
ดังกล่าวนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านกลไก
ของระบบงานด้านคณะกรรมาธิการ ทั้ง ยังถือเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเหตุนี้ งานด้านการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็น ภาพสะท้อน
ให้เห็นถึงผลลัพธ์ในขั้นต้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ว่า มติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ออกไปนั้น บังเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๗๗
วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ก าหนด ให้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้ ว ยความส าคั ญ ของงานด้ า นการติ ด ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ข้ า งต้ น
และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒) ประกอบข้อ ๘๖ วรรคสี่ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติจึง ได้มีคาสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๑๐ คน และต่อมาได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุก รรมาธิการ
หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้มีคาสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กาหนดให้มีอนุกรรมาธิการรวมจานวน ๑๒ คน โดยมีองค์ประกอบจากสมาชิ กสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จานวน ๕ คน และข้าราชการสานั กงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้ าที่สานั กงานเลขาธิการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก จานวน ๗ คน
พร้อมทั้งกาหนดให้มีตาแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๑) นายวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒) พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
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๒๖๔

๓) พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
๔) พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
๕) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
๖) นางสาวชลธิชา มีแสง
๗) นายทศพร แย้มวงษ์
๘) นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
๙) นางสาวศิรินภา น้าขาว
๑๐) นายเอกพันธุ์ เพ็งศรี
๑๑) นางสาวสาวิตรี เพชรทอง
๑๒) ว่าที่ร้อยตรี รัฐสภา จันทร์ตากอง

อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเปลี่ยนแปลง
อนุกรรมาธิการ ดังนี้
- นายอนุมัติ อาหมัด อนุกรรมาธิการ ได้พ้นจากตาแหน่งอนุกรรมาธิการโดยผลของ
คาสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากติดภารกิจสาคัญ
ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พลเรื อ เอก ยุ ท ธนา ฟั ก ผลงาม รองประธานคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร คนที่ ห นึ่ ง
ได้ ถึงแก่อนิ จกรรม เมื่อวัน ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็น เหตุให้ พ้น จากสมาชิก ภาพของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๐๑ (๒) และมาตรา ๑๑๑ (๒) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพ้นจากตาแหน่งกรรมาธิการ ตามข้อ ๙๙ (๒) และ
ข้อ ๘๖ วรรคห้า แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้
พ้นจากตาแหน่งอนุกรรมาธิการด้วย
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๒๖๕

หน้าที่และอานาจของคณะอนุกรรมาธิการ
คาสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กาหนดให้
คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๑) พิ จ ารณาติ ด ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต ามข้ อ ๘๑ วรรคสอง (๒)
ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) พิจารณาติดตามข้อสังเกตหรือข้ อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ
ของคณะกรรมาธิการ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราช บัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบและให้ส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗
๓) พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย
๔) รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป
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๒๖๖

โดยในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ กาหนดกรอบการดาเนินงานในการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ไว้จานวน ๘ กรอบการดาเนินงาน ครอบคลุมการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องต่ าง ๆ
ดังนี้
กรอบที่ ๑ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก าร
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
กรอบที่ ๒ การติ ด ตามผลการด าเนิ น การตรากฎหมายล าดั บ รองเพื่ อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
กรอบที่ ๓ การติดตามผลการตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลใช้บังคับแล้ว
กรอบที่ ๔ การติด ตามผลการดาเนิ นการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรอบที่ ๕ การติด ตามผลการดาเนิ นการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ การสามั ญหรื อวิ สามั ญตามข้ อบั งคั บการประชุ มสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙
กรอบที่ ๖ การติดตามผลการดาเนินการตามกระทู้ถาม
กรอบที่ ๗ การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ หรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรอบที่ ๘ การติด ตามผลการดาเนิน การตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต่ อ กรณี ก ารให้ ค วามเห็ น ชอบหนั ง สื อ สั ญ ญาตามรั ฐ ธรรมนู ญ และเรื่ อ งอื่ น ใด
ตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด
ผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ
๑) การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารติ ด ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
จนถึ ง ปั จ จุ บั น รวมระยะเวลา ๓ ปี ๗ เดื อน โดยมี เรื่ องที่ เข้ าสู่ การพิ จารณาของคณะอนุ กรรมาธิ การ
จาแนกเป็น ๒ ประเภท
ประเภทที่ ๑ พิจารณาติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามข้อ ๘๑ วรรคสอง
(๒) ของข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘ กรอบการด าเนิ น งาน)
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๒๖๗

ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้จัดทารายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทุกรอบ ๒ เดือน รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจัดทาเป็นรายงานประจาปี ดังต่อไปนี้
๑) รายงานผลการดาเนิน งานติด ตามมติ ของสภานิ ติบั ญ ญัติ แห่ ง ชาติ (เล่ มที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๙)
๒) รายงานผลการดาเนิ น งานติ ด ตามมติข องสภานิ ติบั ญ ญัติ แ ห่ งชาติ ประจ าปี
๒๕๖๐

ประเภทที่ ๒ พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) การพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง การด าเนิ น การตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีการตรากฎหมายลาดับรอง
๒) การพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง การด าเนิ น การติ ด ตามการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
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๒๖๘

๒) ผลการดาเนินการในการติดตามมติของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ติดตามมติของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติโดยได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่ อเร่ งรั ดและติดตามความคื บหน้ าการด าเนิ นการตามมติของสภานิ ติบั ญญั ติแ ห่ งชาติ ทั้ง ๘ กรอบ
การดาเนินงาน โดยสามารถสรุปข้อมูลผลการดาเนินการตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ดังนี้
กรอบที่ ๑ : การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
การติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรณีนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระ
ที่สาม และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐมนตรี
แล้ ว ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สามแล้ว จานวน ๔๔๔ ฉบับ ซึ่งในจานวนดังกล่าว
เป็นกรณีที่มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จานวน ๓๓๐ ฉบับ โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินการ
ตามข้อสังเกตเป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้
พรบ. /พรป.
ที่มีข้อสังเกต

สถานะการติดตามการดาเนินการตามข้อสังเกต

(ฉบับ)

รายงาน
ผลการดาเนินการแล้ว

ยังมิได้รายงาน
ผลการดาเนินการ

(ฉบับ)

(ฉบับ)

ปี ๒๕๕๗

๒๓

๒๓

-

ปี ๒๕๕๘

๖๒

๖๒

-

ปี ๒๕๕๙

๖๐

๕๙

๑

ปี ๒๕๖๐

๔๔

๔๓

๑

ปี ๒๕๖๑

๕๖

๓๑

๒๕

ปี พ.ศ.
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๒๖๙

ปี ๒๕๖๒

๘๕

๒

๘๓

รวม

๓๓๐

๒๒๐

๑๑๐

กรอบที่ ๒ : การติด ตามผลการดาเนิน การตรากฎหมายลาดั บรองเพื่อปฏิบั ติ
ตามกฎหมาย
การติดตามผลการตรากฎหมายลาดับรองจะเริ่มขึ้นเมื่อกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน
มีจานวน ๓๙๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่ มี ก รณี ต้องตรากฎหมายลาดั บรอง จานวน ๒๐๓ ฉบั บ
(อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบข้ อ มู ล จ านวน ๑๐๐ ฉบั บ ) และสามารถจ าแนกผลการด าเนิ น การ
ตรากฎหมายลาดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้

ประกาศ
ราชกิจจา
นุเบกษา
(ปี พ.ศ.)

ปี ๒๕๕๗
(๒๕ ฉบับ)

ปี ๒๕๕๘
(๑๐๗ ฉบับ)

ปี ๒๕๕๙
(๖๓ ฉบับ)

ปี ๒๕๖๐
(๗๒ ฉบับ)
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สถานะการดาเนินการตรากฎหมายลาดับรอง
จานวน
คณะ
พระราชบัญญัติ
ดาเนินการ
ดาเนินการ อนุกรรมาธิการ
ที่ต้องตรา
บางส่วน
ยังไม่มีข้อมูล
กฎหมายลาดับรอง ครบถ้วนแล้ว
(ฉบับ)
(ฉบับ)
การดาเนินการ
(ฉบับ)
(ฉบับ)

หมายเหตุ

๑๔

๑๒

๒

-

- ไม่มี กม.ลาดับรอง
๑๑ ฉบับ

๗๕

๔๖

๒๙

-

- ไม่มี กม.ลาดับรอง
๓๒ ฉบับ

๔๑

๒๓

๑๘

-

- ไม่มี กม.ลาดับรอง
๒๒ ฉบับ

๑๗

- ไม่มี กม.ลาดับรอง
๒๒ ฉบับ
- อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ ๗ ฉบับ

๔๓

๑๓

๑๓
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๒๗๐

ปี ๒๕๖๑
(๕๒ ฉบับ)

ปี ๒๕๖๒
(๗๔ ฉบับ)

รวม
(๓๙๓ ฉบับ)

๓๐

๑

๑

- ไม่มี กม.ลาดับรอง
๓ ฉบับ
- อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ ๑๙ ฉบับ

๒๘

- อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ ๗๔ ฉบับ

มีพระราชบัญญัติประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว
จานวน ๗๔ ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าต้องตรากฎหมายลาดับรองหรือไม่

๒๐๓

๙๕

๖๓

- อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ ๑๐๐
ฉบับ

๔๕

กรอบที่ ๓ : การติ ด ตามผลการตั้ ง คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาและมีผลใช้บังคับแล้ว
การติ ด ตามผลการตั้ ง คณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จะเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ กฎหมายซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ นั้ น
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีจานวน ๓๙๓ ฉบับ โดยเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติกาหนดให้ต้องตั้งคณะกรรมการ จานวน ๑๑๑ ฉบับ และสามารถจาแนก
ผลการดาเนินการตั้งคณะกรรมการเป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้
ปี พ.ศ.
ที่มีผลใช้
บังคับ

พรบ. และ พรป.
ที่มีบทบัญญัติเกีย่ วกับ
การตั้งคณะกรรมการ
(ฉบับ)

ปี ๒๕๕๗

๒

-

๒

-

-

ปี ๒๕๕๘

๓๒

๕

๒๗

-

-

ปี ๒๕๕๙

๒๕

๔

๒๑

-

-

ปี ๒๕๖๐

๒๙

๙

๑๖

๔

-

สถานะการดาเนินการ (ฉบับ)
ไม่จาเป็นต้อง ดาเนินการ
ดาเนินการ
ยังไม่
ตั้ง คกก.
ครบถ้วนแล้ว แล้วบางส่วน ดาเนินการ
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๒๗๑

ปี ๒๕๖๑

๑๔

๗

๒

๓

๒

ปี ๒๕๖๒

๙

๒

-

-

๗

รวม

๑๑๑

๒๗

๖๘

๗

๙

กรอบที่ ๔ : การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบ
ท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา
ของคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญประจ าสภาแต่ล ะคณะรวมจ านวน ๑๘๑ ฉบั บ ซึ่ ง ในจ านวนดั งกล่ า ว
เป็นกรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะซึ่งสานัก งานเลขาธิก ารวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ส่งข้อสังเกตดังกล่ าวไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว จานวน ๑๗๕
ฉบับ โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินการตามข้อสังเกตเป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้
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สถานะการติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ปี พ.ศ.

จานวน
รายงาน
(ฉบับ)

รายงาน
ที่มี
ข้อสังเกต
(ฉบับ)

ปี ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

ปี ๒๕๕๘

๒๓

๒๒

๑

๒๐

๒

ปี ๒๕๕๙

๓๗

๓๖

๑

๓๔

๒

กรณี
เป็นรายงาน
ประจาปี
(ฉบับ)

ครม.
ครม.
รายงานผลแล้ว ยังไม่รายงานผล
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๒๗๒

ปี ๒๕๖๐

๔๓

๔๓

-

๓๘

๕

ปี ๒๕๖๑

๔๐

๓๙

๑

๒๑

๑๘

ปี ๒๕๖๒

๓๘

๓๕

๓

-

๓๕

รวม

๑๘๑

๑๗๕

๖

๑๑๓

๕๓

กรอบที่ ๕ : การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบ
ท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
สามัญหรือวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙ จานวน ๒๙ ฉบับ
ซึ่งในจานวนดังกล่าว เป็นกรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะซึ่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งข้อสังเกตดังกล่าวไปยั งคณะรัฐมนตรีแล้ว
จานวน ๒๔ ฉบับ โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินการตามข้อสังเกตเป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้
การดาเนินการ
ของสภา

สถานะการติดตาม
ข้อสังเกต

ปี พ.ศ.

สภาเห็นชอบรายงาน
และส่งข้อสังเกตไป ครม.
(ฉบับ)

ครม. รายงาน
ผลแล้ว
(ฉบับ)

ครม.
ยังไม่ได้รายงานผล
(ฉบับ)

ปี ๒๕๕๗

-

-

-

ปี ๒๕๕๘

๔

๓

๑

ปี ๒๕๕๙

๑๔

๑๑

๓
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๒๗๓

ปี ๒๕๖๐

๕

๔

๑

ปี ๒๕๖๑

๑

๑

-

ปี ๒๕๖๒

-

-

-

รวม

๒๔

๑๙

๕

กรอบที่ ๖ : การติดตามผลการดาเนินการตามกระทูถ้ าม
สภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติมีการตั้ง กระทู้ถามซึ่ง มีการถาม - ตอบ ในที่ประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ๗๕ กระทู้ถาม ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นกระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตาม
เพิ่มเติม จานวน ๑๖ กระทู้ถ าม โดยสามารถจาแนกการติด ตามผลการดาเนิน การตามกระทู้ถาม
เป็นข้อมูลรายปี ได้ดังนี้
ปี พ.ศ.
(จานวนกระทู้
ถาม)

กระทู้ถามที่มี/ไม่มีประเด็นต้องติดตาม

ผลการดาเนินการติดตาม

(กระทู้ถาม)

(กระทู้ถาม)
รายงาน

มีประเด็น ไม่มีประเด็น
การประชุมฯ
ต้องติดตาม ต้องติดตาม
ยังไม่รับรอง
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หน่วยงาน
ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปี ๒๕๕๗
(๑ กระทูถ้ าม)

๑

-

-

๑

-

ปี ๒๕๕๘
(๒๖ กระทูถ้ าม)

๖

๒๐

-

๖

-

ปี ๒๕๕๙
(๒๒ กระทูถ้ าม)

๔

๑๘

-

๔

-
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๒๗๔

ปี ๒๕๖๐
(๑๓ กระทูถ้ าม)

๑

๑๒

-

๑

-

ปี ๒๕๖๑
(๑๓ กระทูถ้ าม)

๔

๗

๒

๓

๑

ปี ๒๕๖๒
(- กระทูถ้ าม)

-

-

-

-

-

รวม
๗๕ กระทู้ถาม

๑๖

๕๗

๒

๑๕

-

กรอบที่ ๗ : การติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกตหรื อ ข้ อ เสนอแนะ
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่ก ฎหมายกาหนดให้องค์ก รหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งรายงานต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ หรื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
องค์ กรหรือ หน่ ว ยงานของรัฐ ได้เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติง านหรือรายงานอื่ น
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามที่กฎหมายกาหนด จานวน ๑๘๑ เรื่อง ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นกรณี
ทีส่ มาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประเด็น ทีต่ ้องติดตาม
จานวน ๒๐ เรื่ อง โดยสามารถจาแนกผลการดาเนิ น การตามข้อสั ง เกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่า ว
เป็นข้อมูลรายปีได้ ดังนี้

ปี พ.ศ.
(เรือ่ ง)
ปี ๒๕๕๗
(๒๖ เรื่อง)

มีข้อสังเกต
มีการอภิปราย
ที่ต้องติดตาม
(เรื่อง)
(เรื่อง)
๑๙

๑๐

ผลการติดตามมติ

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
รายงาน
ชวเลข

หน่วยงานตอบ
แล้ว
(เรื่อง)

อยูร่ ะหว่าง
การติดตาม
(เรื่อง)

-

๑๐

-
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๒๗๕

ปี พ.ศ.
(เรือ่ ง)

มีข้อสังเกต
มีการอภิปราย
ที่ต้องติดตาม
(เรื่อง)
(เรื่อง)

ผลการติดตามมติ

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
รายงาน
ชวเลข

หน่วยงานตอบ
แล้ว
(เรื่อง)

อยูร่ ะหว่าง
การติดตาม
(เรื่อง)

ปี ๒๕๕๘
(๔๕ เรื่อง)

๒๙

๕

-

๕

-

ปี ๒๕๕๙
(๓๕ เรื่อง)

๒๔

๑

-

๑

-

ปี ๒๕๖๐
(๑๙ เรื่อง)

๑๗

๒

-

๒

-

ปี ๒๕๖๑
(๒๗ เรื่อง)

๒๗

๒

-

๒

-

ปี ๒๕๖๒
(๒๙ เรื่อง)

-

-

๒๙

-

-

รวม
(๑๘๑ เรื่อง)

๑๑๖

๒๐

๒๙

๒๐

-

(หมายเหตุ : ปี ๒๕๕๗ ไม่มีการอภิปราย จานวน ๗ เรื่อง
ปี ๒๕๕๘ ไม่มีการอภิปราย จานวน ๑๖ เรื่อง
ปี ๒๕๕๙ ไม่มีการอภิปราย จานวน ๑๑ เรื่อง
ปี ๒๕๖๐ ไม่มีการอภิปราย จานวน ๒ เรื่อง
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มีการอภิปรายทุกเรื่อง)
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๒๗๖

กรอบที่ ๘ : การติดตามผลการดาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อกรณี การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ และเรื่องอื่นใด
ตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือตามที่มีกฎหมายอื่นกาหนด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ และมีเรื่องอื่นใด
ตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือคณะรั ฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อสภา หรือตามที่มี กฎหมายอื่น
กาหนด เสนอต่อสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ รวมจานวน ๖๑ เรื่อง ซึ่งในจานวนดังกล่าวเป็นกรณีที่มี
สมาชิก สภานิ ติบั ญญัติ แห่ง ชาติอภิ ปรายซั ก ถามหรื อตั้ง ข้อ สังเกตอั นเป็นประเด็น ที่ต้อ งติด ตาม
จานวน ๓ เรื่อง โดยสามารถจาแนกผลการดาเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อมูล
รายปีได้ ดังนี้
การจาแนกสถานะของข้อมูล
ปี พ.ศ.

หนังสือสัญญา
ที่เข้าสู่การ
พิจารณาของสภา
(เรือ่ ง)

ปี ๒๕๕๗

๕

ปี ๒๕๕๘

๑๘

ปี ๒๕๕๙

๑๔

มีข้อสังเกต
(เรือ่ ง)

๑
(ตอบชีแ้ จง
แล้ว)
๑
(ตอบชีแ้ จง
แล้ว)
๑
(ตอบชีแ้ จง
แล้ว)

อยู่ระหว่าง
ไม่มีผู้อภิปราย การตรวจสอบ
ไม่มีข้อสังเกต
(เรือ่ ง)
ประเด็นจาก
(เรือ่ ง)
รายงานการ
ประชุมสภา
๔

-

-

๑๖

๑

-

๑๒

๑

-
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๗

-

๗

-

-

ปี ๒๕๖๑

๙

-

๔

-

๕

ปี ๒๕๖๒

๘

-

-

-

๘

รวม

๖๑

๔๓

๒

๑๓

๓
(ตอบชี้แจงครบ
แล้ว)
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ส่วนที่ ๔
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒๗๙

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
--------------------------ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภา ส านั ก กรรมาธิ ก าร ๓ ท าหน้ า ที่ ห น่ ว ยธุ ร การให้ แ ก่
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ
งานเลขานุการ และธุรการทั่วไป
โดยในฐานะฝ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
กลุ่ม งาน ได้มุ่ งเน้ น การพัฒ นาปรับ ปรุ งงานด้ านเลขานุการเพื่อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้แ ก่
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสานักต่าง ๆ โดยเฉพาะสานักการประชุม
ส านั ก งานประธานวุ ฒิ ส ภา ส านั ก การพิ ม พ์ ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก
ประชาสัมพันธ์ สานักกฎหมาย สานักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ประกอบกับการที่ข้อบังคับการประชุม
สภานิ ติบัญญัติแ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในหลายประการ ดั ง นั้ น การท าหน้ า ที่ ใ นฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีด้วยกันหลายลักษณะ โดยตลอดระยะเวลากว่าห้าปีที่ผ่านมา สามารถ
แบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ
๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุก ารของคณะกรรมาธิก ารวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
รั บ มอบหมายให้ ป ระสานงาน เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามมติ ห รื อ ผลการประชุ ม
ของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและส่วนราชการภายนอก ดังนี้
๔.๑.๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช. หรือ
วิปรัฐบาล)
- เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง ประเด็ น การพิ จ ารณา ความเห็ น ตลอดจนข้ อ สั ง เกตของร่ า ง
พระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ที่ ปนช. พิจารณา อาทิ หนังสือสัญญา หรือความเห็นเกี่ยวกับการขอ
แก้ไขเกินหลักการของร่างพระราชบัญญัติ และนาประเด็นการพิจารณาความเห็น ข้อสังเกตเหล่านั้น
มาสรุปเป็นเอกสารการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๔.๑.๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
- เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มเข้าสู่สภาจนกระทั่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเพื่อให้ รับทราบถึงประเด็น
การพิจารณาความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน ของการเสนอ การยกร่าง และการแก้ไข
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๒๘๐

ร่างพระราชบัญญัติ แล้วแต่กรณี ตลอดจนเพื่อให้ได้รับทราบการตรวจทานในมาตราที่คณะกรรมาธิการ
มีการแก้ไขว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตราอื่น ๆ ถูกต้องหรือไม่ หรือมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
๔.๑.๓ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๑) ข้อมูลด้านร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ รายชื่อและสถานะของร่างพระราชบัญญัติ
ทุก ฉบั บ โดยฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะท าการติ ด ตามตั้ ง แต่ ก ระบวนการที่ ห น่ ว ยงานราชการเริ่ มต้ น เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ จนกระทั่งมีการประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ข้อมูลด้านเรื่องร้องเรียน ได้แก่ เรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการสามัญประจา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยฝ่ายเลขาได้รวบรวมเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการสามัญ ทุกคณะ
ซึ่ง เป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ อ ยู่ ร ะหว่า งการพิ จ ารณาและพิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว และจ าแนกตามประเภท
เรื่องร้องเรียนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง - การปกครอง ด้านสังคมและสวัสดิการ ด้านการร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
๔.๑.๔ ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมาย
รวมถึงหนังสือสัญญาในการเชิญมาชี้แจง
- เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ตลอดจนรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ร่างกฎหมายหรือหนังสือสัญญาก่อนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะทาให้
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและละเอียดรอบคอบ
๔.๑.๕ ประสานงานสานักประสานงานการเมือง สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- เพื่อน าร่างพระราชบัญญัติที่ คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ (ปนช.)
มีมติเห็นควรเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เพื่ อ ประสานรายชื่ อ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะเสนอผู้ แ ทนเป็ น กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป
๔.๑.๖ ประสานงานกับสานักการประชุม สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เพื่อให้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนามาจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
- เพื่อนาเอกสารประกอบการประชุมสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติ มาจัดทาเป็นเอกสารประกอบ
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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- นารายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ เ สนอ และก าหนดเวลาการแปรญั ต ติ ส่ ง ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม งาน
พระราชบัญญัติเพื่อใช้ในการเสนอรายชื่อกรรมาธิการต่อที่ประชุมสภาต่อไป
๔.๑.๗ เผยแพร่ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(มติ ย่ อ ) เป็ น สรุ ป ผลการประชุ ม โดยย่ อ จั ด ท าแล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ประชุ ม คณะกรรมาธิ ก าร
โดยฝ่ายเลขานุการจะนาไปวางในห้องประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ประจาสภา และวางไว้บริเวณ
หน้าห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้สนใจรับไปได้ รวมถึงจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์มือถือ ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ ประจา
สภา และน าสรุ ป ผลการประชุ ม (มติ ย่ อ ) อั พ โหลดขึ้ น เว็ บ ไซต์ ข องคณะกรรมาธิ ก าร นอกจากนี้
ได้ทาหนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
๔.๒ การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
๔.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
(๑) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๒) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมาย
(๑) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(๒) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. ....
(๓) ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาร่ างพระราชบัญญั ติองค์ การมหาชน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๔) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรร
คลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบการประกอบกิ จ การ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๕) ฝ่า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ พิจ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติส ภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
(๖) ฝ่ายเลขานุ การคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาร่างพระราชบั ญญัติ เ ครื่อ งมือแพทย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๗) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ....
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๒๘๓

(๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๙) คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการ ในคณะกรรมการจั ด โครงการสั ม มนาสมาชิ ก สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
(๑๐) คณะอนุ กรรมการจัด โครงการสมาชิกสภานิ ติบั ญญั ติแ ห่ งชาติพ บประชาชนตามวิ ถี
ไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จั ง หวั ด ยโสธร และจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
******************************
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แผนผังห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ภาคผนวก ข.
หน้าเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒๘๘

หน้าเว็บไซต์คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ภาคผนวก ค.
โครงสร้างการบังคับบัญชา กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
สำ�นักกรรมาธิการ ๓ สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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ภาคผนวก ง.
แผนผังขั้นตอนการประสาน
งานด้านกฎหมาย

๒๙๒
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