เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๓ ง

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก ปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม กลาวเปดประชุม และไดแจงตอที่ประชุมวา
ในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่อง
กระทูถาม จากนั้นประธานของที่ประชุมไดปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๒
การใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาพิจารณากอน
ตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๔๐ (๒) ซึ่งที่ประชุมไมมคี วามเห็น
เปนอยางอื่น ประธานของที่ประชุมจึงไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ตามลําดับ ดังนี้
๑. การใหความเห็น ชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง กรรมการการเลือกตั้ง
(ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เรื่องดวนที่ ๒) ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูไดรับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๕ คน และบุคคลผูไดรับการคัดเลือกจาก
ที่ประชุมใหญศาลฎีกา จํานวน ๒ คน รวมจํานวน ๗ คน ผลการลงคะแนนปรากฏวา บุคคลผูไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวน ๒ คน ไมไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง
และโดยที่มาตรา ๑๒ วรรคแปด แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๓ ง

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติวา ในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด
ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหมแทนผูนั้น แลวเสนอตอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
โดยผูซึ่งไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเขารับการสรรหาในครั้งใหมนี้ไมได
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งไดเสนอรายชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๒ คน มายังสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ๑) นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ และ ๒) นายฐิติเชฏฐ นุชนาฏ โดยที่ขอบังคับฯ
ขอ ๑๓๑ วรรคหนึ่ง กําหนดวา เมื่อมีกรณีที่สภาจะตองพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกินยี่สิบเอ็ดคน
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป
ในการนี้ ประธานของที่ประชุมจึงขอปรึกษาตอที่ประชุมวาจะเห็นสมควรใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง หรือไม ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน ๑๗ คน ประกอบดวย
๑. พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
๒. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
๓. พลเอก ธารไชยยันต ศรีสวุ รรณ
๔. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
๕. นายบัญญัติ จันทนเสนะ
๖. นายประมุท สูตะบุตร
๗. พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษเจริญ
๘. พันตํารวจโท พงษชัย วราชิต
๙. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต
๑๐. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม
๑๑. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๑๒. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค
๑๓. พลเอก วรพงษ สงาเนตร
๑๔. พลเอก สุนทร ขําคมกุล
๑๕. พลเอก สุรใจ จิตตแจง
๑๖. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑๗. พลเอก อูด เบือ้ งบน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๓ ง

หนา้ ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยมีกําหนดการปฏิบัติภารกิจใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดนี้
๒. รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแลว (เรื่องดวนที่ ๑) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์
ลาภเจริญทรัพย) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุม
ไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง
และลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใชเปน กฎหมาย พรอมทั้งเห็น ชอบดวยกับ ขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
ตอมา ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คางพิจารณา คือ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑) (ระเบียบวาระที่ ๕) หลังจากผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (ผูอํานวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการ) (รองศาสตราจารย ดร.วิลาสินี พิพิธกุล)
ไดช้แี จงประกอบการเสนอรายงานฯ และประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน (พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง) ไดมอบหมายใหโฆษกคณะกรรมาธิการ
(นางสาวจินตนันท ชญาตร ศุภมิตร) แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ โดยมีสมาชิกฯ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และผูอํานวยการ ส.ส.ท. รองผูอํานวยการ ส.ส.ท./กรรมการ
(นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข) กรรมการบริหารอื่น (นายเจษฎา อนุจารี) และประธานกรรมการ
นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร (รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี) ไดตอบชี้แจงตอที่ประชุมแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว
จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไมปรากฏในระเบียบ
วาระการประชุม เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญ ญัติแ หงชาติ
แทนตําแหนงที่วาง ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐๐ เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิ การวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีหนังสือแจงวา พลเรือเอก ยุทธนา ฟกผลงาม ซึ่งเปนผูแทนของคณะกรรมาธิการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๓ ง

หนา้ ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การปกครองทองถิ่น ไดถึงแกอนิจกรรม จึงทําใหตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วางลง
จึง ขอใหที่ป ระชุมตั้ง พลเอก ศุภ วุฒิ อุต มะ กรรมาธิ การในคณะกรรมาธิก ารการปกครองทองถิ่ น
เปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แทนตําแหนงที่วาง ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตั้ง
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เปนกรรมาธิการวิสามัญฯ แทนตําแหนงที่วาง
โดยในระหวางการพิจารณาเรือ่ งดวน เรื่องที่คางพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ รองประธานสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ
คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา
นัฑ ผาสุข
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

