บันทึกการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์
ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ
ดังนี้
๑. รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เรื่อง กรณี
นโยบายของนิคมอุตสาหกรรมโรงถลุงเหล็ก อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
วุฒิสภา เรื่อง การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการนี้ ได้มี
สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อสังเกต ซึ่งประธานวุฒิสภาจะให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งข้อสังเกต
ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน
กําหนด ๑๕ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๒ กระทู้
ต่ อ มา ประธานวุ ฒิ ส ภาได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระเบี ย บวาระกระทู้ ถ าม
ตามลําดับ ดังนี้
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทําโมเดลแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นแบบบูรณาการ one stop
service ของนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๔) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าว
๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง เหตุการณ์อาสาสมัครทหารพรานกราดยิงชาวบ้านตําบล
ปูโละปุโย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ บารู ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๓) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม (พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าว
(โปรดพลิก)

-๒๓. กระทู้ถามด่วน เรื่อง การบังคับใช้กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ของนายสุรชัย เลี้ยงบุ ญเลิ ศชัย ถามรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงยุติธรรม (ลําดับที่ ๓.๑) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
๔. กระทู้ถามด่วน เรื่อง นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของนายตวง
อั น ทะไชย ถามรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ลํ า ดั บ ที่ ๓.๒) ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
สําหรับกระทู้ถาม เรื่อง โครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเล ของ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๕) ได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายว่า
ติดภารกิจสําคัญเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปก่อน
โดยในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่
ประชุม
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ตามลําดับ ดังนี้
๑. ร่ างพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนู ญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๑) หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และคณะผู้แทน
จากสํานักงานศาลยุติธรรม ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ ไ ว้ พิ จ ารณา โดยที่ ป ระชุ ม ได้ มี มติอนุ มั ติ ให้ พิ จารณาในวาระที่ สอง โดยกรรมาธิ การเต็ มสภา
ตามญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๐ วรรคสอง แล้วจึงดําเนินการพิจารณาในวาระที่สอง
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๒) หลังจากสมาชิกฯ
อภิปรายแล้ ว และรั ฐมนตรี ประจําสํานั กนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุ ล) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสันติ พร้อมพัฒน์) และคณะผู้แทนจากสํานักงาน
อัย การสู ง สุ ด ตอบชี้ แ จงแล้ ว ที่ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ห นึ่ ง รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ว้
พิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยมีผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับเด็กร่วมเป็นกรรมาธิการ
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๓ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จํานวน
๒๖ คน ประกอบด้วย
๑. นางกีระณา สุมาวงศ์
๒. นายเกรียงไกร ไชยเมืองดี
๓. นางเกื้อกุล เตือนกุล
๔. นายคํานูณ สิทธิสมาน
๕. นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ ๖. นายธนา เวสโกสิทธิ์
๗. นายธีรพันธุ์ เพ็ญโรจน์
๘. นางนพวรรณ ภูวประดิษฐ์ชัย

-๓๙. นางสาวนริศรา แดงไผ่
๑๐. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์
๑๑. นางประภา กิจจะนะ
๑๒. นายประสงค์ นุรักษ์
๑๓. นางพรศิริ ดีระพัฒน์
๑๔. พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น
๑๕. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๑๖. นายมงคล ศรีคําแหง
๑๗. นายมณเฑียร บุญตัน
๑๘. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๑๙. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
๒๐. นางยุวดี นิ่มสมบุญ
๒๑. นายวันชัย รุจนวงศ์
๒๒. นายวิชาญ คําพินิจ
๒๓. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ๒๔. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
๒๕. นางอาภรณ์ สายเชื้อ
๒๖. นายอิทธิพล สงวนดีกุล
โดยมีกําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๔๒
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
(นางนรรัตน์ พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา

-๔สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๔
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