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 ตั้งกมธ.ยกร่างข้อบังคับฯ-กิจการสนช. 
 
 ในการประชมุสภานิตบิญัญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธาน สนช. ดําเนินการในการประชุม มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ยกร่างข้อบังคบัการประชุมสภา
นิติบัญญตัแิห่งชาติ โดยนายตวง อันทะไชย ได้เสนอให้ท่ีประชุม แตง่ตั้งสมาชิก สนช.จํานวน 20 คน เพื่อ
ดําเนนิการภายใน 15 วัน 
          1. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 2. นายชูเกียรติ รตันชัยชาญ 3. นายตวง อันทะไชย 4. พล.อ.อ.
ธงชัย แฉลม้เขตร 5. นายนพินธ์ นราพิทักษก์ุล 6. พล.ท.นิวัติ ศรีเพ็ญ 7. นายประมุท สูตะบุตร 8. พล.ท.
ปรีชา จันทร์โอชา 9. นายพีระศักดิ ์พอจิต 10. นายมณเฑียร บุญตนั11. พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล 12. ผ.ศ. 
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 13. พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 14. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ 15. นายสถิตย์ 
สวินทร 16. ศ.ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย์ 17. พล.อ.สมเจตน์ บญุถนอม 18. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 19. พล.อ.
อกนิษฐ์ หมืน่สวัสดิ์ และ 20. ร.ศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
          หลังจากนั้นไดม้ีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญกจิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปน็การชั่วคราวเพื่อ
ดําเนนิกิจการก่อนท่ีจะมีกรรมาธิการดังกลา่วเป็นการถาวรตามข้อบังคับภายหลังท่ี คณะ กมธ.ยกร่าง
ข้อบังคบัฯ จัดทําข้อบังคับการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยนายสมชาย แสวงการ ได้เสนอรายชื่อ กมธ.ดังกล่าว 
23 คน โดยไม่มีผู้เสนอรายชื่อ เพิม่เตมิ ซึ่งรายชื่อ กมธ.นี้ ได้แก ่

          1. นายเจตน์ ศริธรานนท์ 2. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 3.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 
4. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี 5. พล.อ.นพดล อินทปัญญา 6. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 7. พล.อ.มารุต 
ปัชโชตะสิงห์ 8. นายยทุธนา ทัพเจริญ 9. พล.ร.อ.ยุทธนา ฟักผลงาม 10. ศ.รัชตะ รัชตนาวิน 11. นาย
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ 12. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางทา่ไม้ 13. นายศักดิช์ัย ธนบุญชัย 14. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล 
15. นายสมชาย แสวงการ 16. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชยั 17. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 18. พล.ท. สุว
โรจน์ ทิพย์มงคล 19. นางเสาวณี สุวรรณชีพ 20. พล.ท.อดุลยเดช อินทะพงษ์ 21. พล.อ.อาคม กาญจน

 ข่าวจากหนังสือพิมพผู้์จัดการรายวัน ฉบับประจําวันท่ี ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า  
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 
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หิรัญ 22. พล.ท.อําพน ชูประทุม และ 23. พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ ์
          ต่อมา เวลา 16.00 น. มีการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ยกร่างข้อบงัคับการประชุมสภานติิ
บัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ครั้งแรก ท้ังนี้ ท่ีประชุมกรรมาธิการได้เลือก นายพรีะศักดิ์ พอจิต รอง
ประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ (สนช.) คนท่ี 2 เป็นประธานคณะ กมธ. มี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และ 
ร.ศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นรองประธาน กมธ.ขณะท่ีเลขานุการคือ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สนช. และนาย
ตวง อันทะไชย สนช. เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ ส่วนตําแหน่งท่ีปรึกษา กมธ.มีท้ังส้ิน 3 คน ประกอบ ด้วย 
ผศ.วุฒิศักดิ ์ลาภเจริญทรัพย์ ศ.ดร.สมคิด เลศิไพฑูรย์ และ นายชูเกยีรติ รัตนชยัชาญ 
          นายพีระศักดิ์ ได้ระบุในท่ีประชุม ว่าการแต่งตั้งคณะทํางาน ในวาระท่ี 1 นี้ ใช้ข้อบังคับการประชุม 
สนช. ปี 2549 เท่าท่ีเกี่ยวข้องกับคณะ กมธ.นี้เท่านั้น ซึ่งตนได้มีการปรึกษาหารือกับประธาน และรอง
ประธาน สนช.แล้วว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่ควรท่ีจะตั้งคณะกรรมาธิการซ้าํซอ้น ควรจะเป็นเหมอืนในปี 
2549 คือไม่เกิน 20 คณะ และควรให้ สนช.ทุกคนอยู่ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการได้ไม่เกิน 2 คณะ 
ยกเว้นประธานคณะกรรมาธิการทุกกรรมาธิการ เป็นได้แค่คณะเดียว เพราะจะตอ้งดํารงตาํแหน่งใน
คณะกรรมการประสานงาน (วิป) ของสภาอยูแ่ล้ว และให้ทุก กมธ.จะมีอนุ กมธ.ได้ไม่เกิน 3 อนุฯ เพื่อเปน็
การประหยดังบประมาณ และลดภาระของข้าราชการ โดยจะมีผลบังคับใช้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กบัการอภปิราย
และลงมติในท่ีประชุม ใหญ่อีกคร้ังหนึ่ง 
          ท้ังนี้ เรามีเวลาร่างข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งหากในวันท่ี 21 สิงหาคม ประธาน สนช. 
บรรจุวาระการประชุมให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ไม่อาจยกร่างข้อบงัคับได้ทัน ประธานในท่ีประชุมจึงอาจ
ใช้อํานาจขออนุโลม นําข้อบังคบัหมวดท่ี 8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ท่ีรา่งไว้ มาใช้ใน
การลงมติเลือกนายกรฐัมนตรี จึงอยากให้คณะกรรมาธิการศึกษาร่างข้อบังคบัในหมวด 8 ไว้ด้วย 
          "สุรชัย" ประธานวิป สนช. 
          ส่วนท่ี ห้องประชุม 301 อาคารรัฐสภา 2 มีการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) หรือ วิป สนช. จํานวน 23 คน โดยท่ีประชุมมีมติให้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลศิชัย 
รองประธาน สนช. เปน็ประธานวิป สนช. และ พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็นรองประธานวิปสนช. คนท่ี 1 
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เปน็รองประธานวิปสนช.คนท่ี 2 พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ เป็นรองประธานวิป 
สนช. คนท่ี 3 และ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นรองประธานวิปสนช.คนท่ี 4 
          นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังมีมติให้ นพ. เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นโฆษกวิป สนช. นายสมชาย แสวงการ 
เป็นเลขาธิการวิป สนช. และ พล.อ.อ.อิทธพร สุภวงศ์ เป็นท่ีปรึกษา และมีมติให้วิป สนช. ประชุมร่วมกันทุก
วันพุธ เวลา 09.30 น. โดยให้เริ่มประชุมตั้งแตวั่นท่ี 20 สิงหาคม เป็นต้นไป 
          จากนั้นเวลา 16.45 น. นายสุรชัย กลา่วถึงกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า การเลือกนายกฯ ตอ้ง
ใช้วิธีการขานชื่อ คือ ทําเหมือนสภาผู้แทนราษฎรเลย โดยคาดว่าจะได ้นายกฯ ในภายในเดือนสิงหาคมนี้ แต่
ท้ังนี้ ก็ต้องรอดูการประชุมวิป สนช. ครั้งหน้าด้วยว่า จะมเีรื่องนี้เข้าสู่ท่ีประชุมหรือไม่ 
          เมื่อถามว่า มขี้อเสนอว่า พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ไมค่วรนั่งตําแหน่งนายกฯ ควบ
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กับตาํแหน่งหัวหน้า คสช. เพราะเกรงว่าอาจจะมีปัญหาเร่ืองการตรวจสอบ นายสุรชัย กล่าวว่า ก็เป็น
ประเด็นท่ี สนช. ต้องไปพิจารณา โดย สนช.จะต้องฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว อยา่งไรก็ตาม เมื่อดูจาก
บทบัญญัตริัฐธรรมนญู หน้าท่ีของนายกฯ กับ คสช.นัน้ ไม่ได้ทํางานสัมพันธ์กันอยู่แล้ว โดยเมื่อมีนายกฯ 
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว บทบาทของ คสช. ก็จะลดลง โดย คสช.จะไปดูเรื่องของความม่ันคง นายกฯ 
จะดูเร่ืองบริหารเป็นหลกั 


