สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เปนพิเศษ
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา
๑. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ดังนี้
๑) ใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒ คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒
๒) ใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๓ คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขเพิ่มเติมความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๓
๓) ใหความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวตั ิขอผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนสงทางอากาศ ภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัตขิ อผูกพันชุดที่ ๑๐ ของบริการขนสงทางอากาศ
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน
๔) ใหความเห็นชอบพิธีสาร ๓ วาดวยสิทธิการทําการบินโดยใชชื่อเที่ยวบินรวมกันระหวางจุดตางๆ
ภายในอาณาเขตแหงรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบพิธีสาร ๓ วาดวยสิทธิการทําการบินโดยใชชื่อเที่ยวบินรวมกัน
ระหวางจุดตางๆ ภายในอาณาเขตแหงรัฐสมาชิกอาเซียนใดๆ
๕) ใหความเห็นชอบพิธีสาร ๔ วาดวยสิทธิการทําการบินเชือ่ มจุดระหวางจุดตางๆ ภายในอาณาเขตแหง
รัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมลงมติใหความเห็นชอบพิธีสาร ๔ วาดวยสิทธิการทําการบินเชื่อมจุดระหวางจุดตางๆ ภายใน
อาณาเขตแหงรัฐสมาชิกอาเซียนใดๆ

-๒๒. ที่ประชุมมีมติมิใหมีการเปดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรบั การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดมีมติ จํานวน ๔ ครัง้ ไดแก
๑. ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๒. ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
๔. ครั้งที่ ๔ วันศุกรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
และรายงานลับ สวนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการ
(เปนเรื่องซึ่งไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)
๖) เลือกบุคคลผูไดรบั การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมพิจารณาเลือกบุคคลผูไดรบั การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ดวยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยการใชบตั รออกเสียงลงคะแนนในคูหา
ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ดานกิจการกระจายเสียง จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) นายณภัทร วินิจฉัยกุล
ได ๑๑๑ คะแนน
๒) ผูชวยศาสตราจารยวชิ ัย โถสุวรรณจินดา
ได ๒๐ คะแนน
ดานกิจการโทรทัศน จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
ได ๑๒๗ คะแนน
๒) นายสมยศ เลี้ยงบํารุง
ได ๓ คะแนน
ดานกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) นายปรเมศวร กุมารบุญ
ได ๒๐ คะแนน
๒) พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
ได ๑๐๕ คะแนน
ดานการคุมครองผูบ ริโภค จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) นายพันธศักดิ์ จันทรปญญา
ได ๘๔ คะแนน
๒) ผูชวยศาสตราจารยสุทิศา รัตนวิชา
ได ๔๒ คะแนน
ดานการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน ๒ คน ไดแก
๑) พลโท พร ภิเศก
ได ๓๘ คะแนน
๒) นายไพโรจน โพธิไสย
ได ๙๖ คะแนน
จึงถือวา นายณภัทร วินิจฉัยกุล นายบัณฑิต ตัง้ ประเสริฐ พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
นายพันธศักดิ์ จันทรปญญา และนายไพโรจน โพธิไสย ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละดานเปนผูไดรบั เลือก
จากสภานิตบิ ญ
ั ญัติแหงชาติใหดํารงตําแหนงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

-๓๓. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คา งพิจารณา ดังนี้
- รายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) เรียบรอยแลว
๒. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ดังนี้
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพและการแพทยแผนไทย :
แนวทางการสงเสริมและบูรณาการ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแลว
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมเห็นชอบดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย
แผนไทย : แนวทางการสงเสริมและบูรณาการ และขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทยปฐมภูมิ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณา
เสร็จแลว
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมเห็นชอบดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ระบบการแพทยปฐมภูมิ และขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการ
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาดานสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผูสงู อายุแบบองครวม
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแลว
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมเห็นชอบดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ปญหาดานสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูสูงอายุแบบองครวม และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
อนึ่ง สําหรับระเบียบวาระทีเ่ หลือที่ประชุมมีมติใหเลือ่ นการพิจารณาออกไปในวันพรุงนี้
ปดประชุม เวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา

