สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภำ อำคำร
รัฐสภำ (เกียกกำย) นำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง เป็นประธำนของที่ประชุม
วุ ฒิ ส ภำ ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สำมั ญ ประจ ำปี ค รั้ ง ที่ ส อง) โดยมี ศำสตรำจำรย์ พิ เ ศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้ กล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่ อ งที่ ป ระธานจะแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ไม่ ป รากฏในระเบี ย บวาระการประชุ ม
จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเป็นหนังสือเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๒ กระทู้ คือ
๑) กระทูถ้ ำม เรือ่ ง กำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรลดต้นทุน กำรผลิ ต ข้ ำ วเพิ่ ม
กำรแข่งขันทำงกำรตลำด นำยบุญมี สุระโคตร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
๒) กระทู้ ถ ำม เรื่ อ ง นโยบำยกำรจั ด กำรมำตรฐำนควำมปลอดภั ย บนท้องถนน
นำยทวีวงษ์ จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๒. ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสำมัญประจำปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(เดือนกรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๒)
ที่ประชุมรับทราบ

-๒(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จานวน ๖ ครั้ง
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสำมัญ) เป็นพิเศษ วันอำทิตย์ที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๖ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓

เรื่อง

๓.๑.๑ ก ร ะทู ้ถ า ม เ รื ่อ ง มติค ณะก ร ร มก า ร วัต ถุอ ัน ต ร า ย ๒๗
พฤศจิก ายน ๒๕๖๒ นายคานูณ สิท ธิส มาน เป็น ผู้ตั้ง ถาม ถามรัฐ มนตรีว่า การกระทรวง
อุต สาหกรรม
ผลการพิจารณา
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้ รับผิดชอบ
ในกำรตอบกระทู้ถำมอยู่ระหว่ำงพักฟื้นจำกกำรป่วย (หมอนรองกระดูดทับเส้นประสำท) ไม่สำมำรถ
มำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมออกไปก่อน
๓.๑.๒ กระทู้ถ าม เรื่อ ง นโยบายการส่ง เสริม ให้ป ระชาชนที่มีรัง นก
นางแอ่น บ้า นหรือ ผลิต รัง นกนางแอ่ น บ้า นสามารถด าเนิ น การได้โ ดยไม่ผ ิด กฎหมาย
นายสวัส ดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอ
เลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมออกไปก่อน

-๓๓.๑.๓ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมชาย แสวงการ
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผลการพิจารณา
ตำมที่กระทรวงมหำดไทยขยำยกำหนดเวลำกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเลื่อนไปเป็นภำยในเดือนสิงหำคม ๒๕๖๓ จำกเดิมต้องเสีย
ภำษีภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๓ อีกทั้งมีสื่อบำงฉบับลงข้อมูลว่ำกฎหมำยภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ฉบับใหม่เอื้อประโยชน์ให้กับนำยทุน ทำให้ประชำชนสับสนและเข้ำใจผิด จึงขอเรียนถำมว่ำ ในกำรออก
กฎหมำยลำดับรองของกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงกำรคลัง ขณะนี้มีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร และจะ
ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ ใด และในกำรจั ด ประเภทที่ อ ยู่ อ ำศั ย บ้ ำ น ทำวน์ เ ฮ้ ำ ส์ อำคำรชุ ด
ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรูปแบบอย่ำงไร และซึ่งขณะนี้มีปัญหำ
ในทำงปฏิบัติมำก ทำงกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงกำรคลังมีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำให้มีควำม
ถูกต้องและชัด เจนอย่ำงไร นอกจำกนี้ ขอเสนอแนะให้กระทรวงกำรคลังและกระทรวงมหำดไทย
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนในกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงรูปแบบใหม่
นายสั น ติ พร้ อ มพั ฒ น์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ มีกฎหมำยลำดับรองทั้งหมด ๑๘ ฉบับ โดยกระทรวงกำรคลัง
รับผิดชอบ ๗ ฉบับ กระทรวงมหำดไทยรับผิดชอบ ๖ ฉบับ และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ส่วนที่ทั้งสองกระทรวงรับผิดชอบร่วมกัน ๕ ฉบับ นั้น ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ๓ ฉบับ และ
ได้มีกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นเพื่อทำควำมเข้ำใจก่อนประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ จึงพร้อมจัดเก็บ
ภำษีที่ดินตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ กฎหมำยลำดับรองที่ประกำศแล้วมีควำมครอบคลุมและ
ลดกำรใช้ดุลพินิ จของเจ้ำหน้ำที่ โดยให้ กรมธนำรักษ์เป็นผู้ประเมินรำคำที่ดิน และท้องถิ่นนำรำคำ
ประเมินตั้งเป็นรำคำกลำง โดยรูปแบบที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่จะต้องเสียภำษีที่ดิน จะแบ่งออกเป็น
๔ ประเภท ดั ง นี้ คื อ (๑) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลูก สร้ำ งที่ ประกอบเกษตรกรรม จะคิ ด อั ต รำภำษี ร้ อ ยละ
๐.๐๑ – ๐.๑ (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่อยู่อำศัย จะคิดอัตรำภำษี ร้อยละ ๐.๐๒ – ๐.๑ (๓)
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจำก (๑) และ (๒) จะคิดอัตรำภำษี ร้อยละ ๐.๓ – ๐.๗ (๔)
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งว่ำงเปล่ำ หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ จะคิดอัตรำภำษี ร้อยละ
๐.๓ และถ้ำปล่อยพื้นที่ทิ้งร้ำงต่อไป อัตรำภำษีจะเพิ่มขึ้น ๐.๓ ทุก ๓ ปี
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ รับผิดชอบ
ในกำรตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ภำษีโรงเรือนและที่ดินในอดีตเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ใช้วิจำรณญำณ
ในกำรเก็บจนเกิดกำรประพฤติมิชอบ และภำษีบำรุงท้องที่ก็ใช้อัตรำรำคำกลำงในปี ๒๕๒๑ – ๒๕๒๔

-๔โดยท้องถิ่นเป็นผู้ประเมิน แต่กฎหมำยใหม่ให้เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้แจ้งรำคำ และให้เจ้ำของที่ดินที่ไม่เห็นด้วย
ทำกำรคัดค้ำน ส่วนกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยกเลิกไปหมดแล้ว และกฎหมำยใหม่ก็รองรับประเด็น
ปัญหำได้ทั้งหมด สำหรับกำรขยำยเวลำกำรบังคับใช้นั้น ท้องถิ่นต้องสำรวจให้แล้วเสร็จในเดือนมีนำคม
ประกำศรำคำประเมิน ในเดือนพฤษภำคม และแจ้งเจ้ำของที่ดินในเดือนมิถุนำยน ซึ่งเจ้ำของที่ดิน
สำมำรถคัดค้ำนและฟ้องศำลได้ โดยระหว่ำงฟ้องสำมำรถทุเลำกำรจ่ำยภำษีได้ นอกจำกนี้ กฎหมำยใหม่
ไม่ ไ ด้ เอื้ อประโยชน์ ต่อนำยทุ น แต่ ก ฎหมำยต้อ งกำรให้ผู้ มีร ำยได้น้อ ยไม่มีภ ำระทำงภำษี โดยที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจะได้รับกำรยกเว้นใน ๓ ปีแรก ส่วนที่ดินที่เป็นที่อยู่อำศัยจะเริ่มเก็บที่มูลค่ำ ๕๐ ล้ำนบำท
ขึ้นไป ทั้งยังมีกฎหมำยอีกหลำยฉบับเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ และยืนยันว่ำไม่สำมำรถกลับไปใช้กฎหมำย
เดิมได้ จะให้เจ้ำหน้ำที่เร่งดำเนินกำรและเริ่มจัดเก็บในเดือนสิงหำคม โดยจะมีกำรปรับอัตรำจัดเก็บใหม่
ในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งจะสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงให้กับประชำชน
๓.๑ กระทู้ถามด้วยวาจา

จานวน ๓

เรื่อง

กระทู้ถ ามที่ ๓.๒.๑ กระทู้ถ าม เรื่อ ง การป้อ งกัน ภัย หรือ เหตุร้า ยแรง
ในแต่ละจังหวัด นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลการพิจารณา
ตำมที่ได้เกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งมีผู้บำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำนวนมำก ใช้เวลำในกำรแก้ไขปัญหำ ๑๗ ชั่วโมง ซึ่งกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ
โดยมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนั้น กระทรวงมหำดไทยมีมำตรกำรป้องกันเหตุร้ำยในแต่ละจังหวัดอย่ำงไร มี
ควำมพร้อมหรือไม่ มีกำรประสำนงำนในแต่ละจังหวัดอย่ำงไร ทั้งตำรวจ ทหำร และพลเรือนหรือ
ส่วนกลำง เพื่อยับยั้งป้องกันมิให้ปัญหำบำนปลำยได้อย่ำงไร และมีมำตรกำรควบคุม กำกับดูแลอำวุธ
ร้ำยแรงที่อยู่กับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือทหำรอย่ำงไร
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ รับผิดชอบ
ในกำรตอบกระทู้ ถ ำมตอบชี้ แ จงว่ ำ มี ก ฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หำดั ง กล่ ำ วอยู่ ๒ ฉบั บ คื อ
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้พิจำรณำแล้วว่ำกำรก่ออำชญำกรรม
หรือกำรก่อกำรร้ำยไม่ครอบคลุมในกฎหมำยฉบับนี้ ในกำรป้องกันจึงไม่มีหน่วยงำนหรืองบประมำณทีจ่ ะ
ดำเนิ นกำรได้ แต่จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือเรื่องหมอและกำรสำธำรณสุข รวมถึงไม่เคยมีกำรจ่ำยเงิน
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบในลักษณะเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมำก่อน แต่จะมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับปัญหำนี้
คือ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจั กร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น
ในจังหวัดใด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะเป็น ผอ.กอ.รมน. และมีฝ่ำยทหำรเป็นรอง ผอ.กอ.รมน. ซึ่งสำมำรถ
ให้คำปรึกษำได้ กรณีถ้ำเกิดควำมรุนแรงตำมที่ได้ยกตัวอย่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถเรียกหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบให้ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนิ นงำน เช่น ฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ว่ำมีแผนดูแลควำมเรียบร้อย
ในพื้นที่อย่ำงไร และประสำนหน่ วยทหำรเข้ำมำร่วมแก้ไขปัญหำได้ ซึ่งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด

-๕นครรำชสีมำเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดว่ำจะเกิดขึน้ ในประเทศไทย ถือว่ำเป็นบทเรียนที่หน่วยงำนจะต้อง
มีมำตรกำรไว้รองรับ ต่อไปนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในฐำนะ ผอ.กอ.รมน. ต้องกำหนดแนวทำงรักษำ
ควำมปลอดภัยเพื่อ ป้องกัน เหตุกำรณ์ในลักษณะนี้ แต่ละพื้นที่ต้องมีหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษที่พร้อม
ปฏิบัติกำรหยุดยั้งอย่ำงรวดเร็ว ต้องมีหน้ำที่และอำนำจตำมกฎหมำย และถ้ำ มีเหตุกำรณ์ที่รุนแรงกว่ำนี้
ต้องใช้กฎหมำยที่ยกระดับควำมเข้มข้นในกำรรักษำควำมมั่นคงต่อไป ในส่วนกองทัพได้มีมำตรกำร
ในกำรเก็บรักษำ ควบคุมและกำกับดูแลอำวุธร้ำยแรงแล้ว แต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ
และใช้ควำมรุนแรงกับทหำรที่มีหน้ำที่รักษำอำวุธร้ำยแรง ทหำรที่มีหน้ำที่รักษำอำวุธร้ำยแรงจึงมีอำวุธ
เฉพำะอันควรที่จะดูแลควำมเรียบร้อย และต่อไปจะต้องมีมำตรกำรรักษำควำมเรียบร้อยตำมระดับ
ควำมรุนแรงที่พร้อมในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
กระทู้ ถ ามที่ ๓.๒.๒ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง ปั ญ หาการผลิ ต ลิ้ น จี่ แ ม่ ก ลอง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการพิจารณา
นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบในกำรตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงทำให้กระทู้ถำมดังกล่ำว
ตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำในครำว
ถัดไป
กระทู้ถามที่ ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสื่อสารและการกากับ
สื่ อ มวลชน การสื่ อ สารออนไลน์ ใ นภาวะวิ ก ฤติ สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ที่ น ครราชสี ม า
นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
จำกเหตุกำรณ์ร้ำยแรงที่จังหวัดนครรำชสีมำ ถือได้ว่ำ เป็นภำวะกำรณ์วิกฤติ
ซึ่ ง ได้ มี ก ำรน ำเสนอข่ ำ วผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ ง ๆ นั้ น ขอเรี ย นถำมว่ ำ รั ฐ บำลมี น โยบำยและมำตรกำร
กำรจัดกำรเกี่ยวกับสื่อในภำวะวิกฤติอย่ำงไร รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรกำกับสื่อมวลชนให้อยู่ในมำตรฐำน
อย่ำงไร นอกจำกนี้ มีมำตรกำรและแนวทำงกำกับสื่อสังคมออนไลน์อย่ ำงไร อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรวิจัย
ในต่ำงประเทศ พบว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตต้องคำนึงถึง กำรไม่มีกำรกระตุ้นภำวะอำรมณ์ในกำร
รำยงำนข่ำว ไม่พำดหัวข่ำวให้ใหญ่ ไม่เร่งสรุปเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ไม่รำยงำนข่ำวซ้ำไปซ้ำมำ ไม่นำเสนอ
ขั้นตอนรำยละเอียดอันจะนำไปสู่กำรเลียนแบบ นำเสนอรู ปภำพ วีดีโอให้น้อยที่สุด และระมัดระวัง
กำรนำเสนอที่ให้ผู้กระทำผิดเป็นวีรบุรุษ นอกจำกนี้ เห็นว่ำจำกกรณีที่เกิดเหตุวิกฤติควรมีกำรทบทวน
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสื่อให้ รอบคอบ ส่วนกำรกำกับสื่อมวลชนรวมถึงสื่อออนไลน์ต้องมีกำร

-๖วำงมำตรกำรกำกับดูแล โดยใช้เหตุกำรณ์นี้เป็ นบทเรียนสำคัญและกำหนดมำตรฐำนให้ชัดเจน ทั้งนี้
สังคมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกำรรับข้อมูลจำกสื่อต่ำง ๆ ให้รอบคอบและอย่ำงถูกต้อง
นายพุ ท ธิ พ งษ์ ปุ ณ ณกั น ต์ รั ฐ มนตรี ว่ ำกำรกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ
และสังคม ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ที่ผ่ำนมำมีกำรบริหำรจัดกำรสื่อได้อย่ำงดี
อำทิ กรณีเด็กติดถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอน จังหวัดเชียงรำย มีกำรตั้งศูนย์สำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งมีกำร
กำหนดผู้แถลงข่ำวอย่ำงชัดเจน และมีกำรแถลงข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันนี้ กำรควบคุม
และกำหนดพื้นที่สื่อมีควำมยำกลำบำก เนื่องจำกมีสื่อหลำยรูปแบบ และมีกำรเข้ำถึงได้โดยง่ำย ซึ่งสื่อจะ
มีทั้งสื่อหลักที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนกสทช. และสื่อที่ใช้ช่องทำงของเอกชน อำทิ Facebook
Twitter โดยรั ฐ บำลได้ ด ำเนิ น กำรประสำนงำน และขอควำมร่ ว มมื อ กั บ สื่ อ ช่ อ งทำงดั ง กล่ ำ วจำก
ต่ำงประเทศ ในกรณีไม่นำเสนอข้อมูลภำพและเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม และก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
นอกจำกนี้ รัฐบำลได้พยำยำมดำเนินกำรจัดระบบระเบียบของสื่อ และสื่อออนไลน์ให้เหมำะสม มีกำรศึกษำ
เพื่ อแก้ ไขกฎหมำย โดยเพิ่ ม โทษและเพิ ่ม อ ำนำจให้ไ ม่ล ะเมิด สิท ธิ อัน เป็น กำรปกป้อ งคุ ้ม ครอง
ประชำชนอย่ำงแท้จริง ประกอบกับเพื่อ แก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชนเข้ำถึงสื่อออนไลน์ได้อย่ำงเสรีใน
ทุกรูปแบบ กำรใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมำะสมของสื่อต่ำง ๆ รวมถึงกำรขำยสินค้ำที่ไม่เหมำะสมกับเด็กและ
เยำวชนผ่ำนสื่อออนไลน์
เรื่องด่วน

จานวน ๑ เรื่อง

- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด (ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
ตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวำคม
๒๕๖๒ ได้ มี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมำธิ ก ำรสำมั ญ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบประวั ติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำร
ศำลปกครองสูงสุด จำนวน ๑ คน คือ นำยรัชนันท์ ธนำนันท์ นั้น
คณะกรรมำธิกำรสำมัญได้ดำเนินกำรตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำง
จริ ยธรรมของบุ คคลผู้ ได้ รั บกำรเสนอชื่ อให้ ด ำรงต ำแหน่ งตุ ลำกำรศำล ปกครองสู งสุ ด
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมำธิกำรสำมัญได้นำเสนอรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรทั้งในส่วน
ที่มิได้เป็นรำยงำนลับและส่วนที่เป็นรำยงำนลับต่อที่ประชุมวุฒิสภำแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ควำม
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ด้วยวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนลั บ โดยใช้ บั ต รออกเสี ย งลงคะแนนในคู ห ำ ปรำกฏผลกำรออกเสี ย งลงคะแนน ดั ง นี้
ให้ควำมเห็นชอบ
๓๖ คะแนน
ไม่ให้ควำมเห็นชอบ ๑๔๙ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๓๓ คะแนน

-๗จำกผลกำรออกเสียงลงคะแนนปรำกฏว่ำ นำยรัชนันท์ ธนำนันท์ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ ดำรงตำแหน่ งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด ไม่ได้รับควำมเห็นชอบด้วยเสียงข้ำงมำกจำกวุฒิสภำ
จึงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งประธำน
วุฒิสภำจะได้แจ้งไปยังนำยกรัฐมนตรีเพื่อทรำบผลกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ และคณะกรรมกำรตุลำกำร
ศำลปกครอง (กศ.ป) จะได้ดำเนินกำรตำมหน้ำที่และอำนำจต่อไป
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จานวน ๑ เรื่อง

- ขอให้วุฒิส ภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิด เผยบันทึก การประชุมและรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จานวน ๕ ครั้ง (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมลงมติมิให้ มีกำรเปิด เผยบันทึกกำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรสำมั ญ
เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(๗) เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา

(ไม่มี)

