
 
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 วันจันทร์ที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำร
รัฐสภำ พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ  
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำน
วุฒิสภำ ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  จ านวน ๒ เรื่อง 

  (๑.๑) ประธำนในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงเหตุผลในกำรนัดประชมุวฒุสิภำ 
ครั้งนี้ว่ำ ตำมที่ทรำบแล้วว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้มีค ำสั่งงดกำรประชุม
ไปแล้ว นั้น วุฒิสภำได้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์ดังกล่ำว แต่เนื่องจำกวุฒิสภำมีภำรกิจส ำคัญเพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรองกฎหมำย คือ ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่ำง
พระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินที่วุฒิสภำได้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำไปแล้ว และจะครบก ำหนดกำร
พิจำรณำในวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕  หำกวุฒิสภำไม่สำมำรถพิจำรณำได้ภำยในก ำหนดเวลำจะถือว่ำ
วุฒิสภำได้ให้ควำมเห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำหน้ำที่
กลั่นกรองกฎหมำยของวุฒิสภำ ประกอบกับยังมีเรื่องกำรขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะครบก ำหนดกำรพิจำรณำในวันที่ ๑๓ 
มกรำคม ๒๕๖๕ ซึ่งวุฒิสภำจะต้องพิจำรณำเช่นกัน นอกจำกนี้ยังมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องด ำเนินกำร
เลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ๒ 
ต ำแหน่ง ซึ่งกฎหมำยได้ก ำหนดระยะเวลำบังคับให้วุฒิสภำจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน 
จึงเป็นเหตุผลส ำคัญของกำรประชุมวุฒิสภำในวันนี้ ซึ่งประธำนวุฒิสภำได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนเลขำธิกำร

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
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วุฒิสภำด ำเนินกำรประชุมวุฒิสภำภำยใต้มำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ตำมที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดอย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 
  (๑.๒)  ตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ 
๗  กันยำยน ๒๕๖๔ ได้ลงมติรับร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ  
และมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจำรณำ นั้น บัดนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
ได้พิจำรณำร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่ำวเสร็จแล้ว  และได้เสนอรำยงำน
ต่อประธำนวุฒิสภำเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภำพิจำรณำ  ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๒๖ แล้ว  
  เนื่องจำกร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่ำว มีกำรแก้ไข
เกี่ยวกับกำรก ำหนดให้สำมำรถจัดกำรประชุมวุฒิสภำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
ข้อห้ำมมิให้คณะกรรมำธิกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพ่ิมเติมให้น ำหลักเกณฑ์ 
ในกำรพิจำรณำให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมำยมำใช้กับกำรท ำ
หน้ำที่ของคณะกรรมำธิกำรที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำสอบหำข้อเท็จจริงในกำรให้ควำมเห็นชอบให้บุคคล 
พ้นจำกต ำแหน่ง ซึ่งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่ำวมีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องกับสมำชิกวุฒิสภำโดยตรง  
ในกำรนี้ประธำนวุฒิสภำจึงมีด ำริให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดส่งรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำงข้อบังคับ
กำรประชุมวุฒิสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้ท่ำนสมำชิกได้พิจำรณำศึกษำล่วงหน้ำก่อนที่จะได้น ำรำยงำน
ฉบับนี้บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจำรณำต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
 
 (๓) กระทู้ถาม              (ไม่มี)  
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 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 

 ด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) ครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ จ ำนวน ๒ รำย คือ พลต ำรวจเอก ปัญญำ  มำเม่น และนำงอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ 
อันเป็นผลให้ต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำว่ำงลง จ ำนวน ๒  ต ำแหน่ง ซึ่งวุฒิสภำจะต้อง
ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ภำยใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 
ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ.  ๒๕๕๔ โดยสมำชิกวุฒิสภำ
สำมำรถเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ ๑๔  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภำเลือกเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง โดยให้เสนอรำยชื่อได้ไม่เกิน ๒ รำยชื่อ  ทั้งนี้ เป็นไปตำมประกำศ
รัฐสภำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ (ก.ร.)   

 บัดนี้ ได้มีสมำชิกวุฒิสภำเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ที่ประชุมเลือกเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง จ ำนวน  ๑๐ รำยชื่อ 
ดังนี้   

  ๑. นำยนัฑ  ผำสุข 
  ๒. นำงสำวศศิธร  ศรีสุจริต 
  ๓. นำงสำวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ 
  ๔. พลเอก วิชำ  ศิริธรรม 
 ๕. นำงอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ 
 ๖. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ   
 ๗. พลอำกำศเอก  ชนัท  รัตนอุบล  
 ๘. นำยเลิศปัญญำ  บูรณบัณฑิต 
 ๙. นำงสุภัชชำ  สุทธิพล  และ 
 ๑๐. พันต ำรวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรหำร 

 1. ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
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 และโดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก ำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้บุคคลด ำรง
ต ำแหน่งใด ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยให้วุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้น 
คณะหนึ่ง มีจ ำนวนไม่เกินสิบห้ำคนเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนอันจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป   

 จำกนั้นได้มีสมำชิกเสนอต่อที่ประชุมว่ำ เนื่องจำกปัจจุบันมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม
สูงขึ้น หำกที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรดังกล่ำวแล้วจะท ำให้คณะกรรมำธิกำรไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือท ำหน้ำที่ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๙ ได้ และไม่สำมำรถใช้กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจำกข้อบังคับ ข้อ ๘๖ วรรคสำม ก ำหนดยกเว้นไม่ให้ใช้กำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับกำรพิจำรณำให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย ตำม
ข้อ ๑๐๕ อีกทั้งระยะเวลำตำมที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๑๖ ได้
ก ำหนดให้วุฒิสภำจะต้องเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันที่
ต ำแหน่งว่ำงลง ซึ่งระยะเวลำดังกล่ำวจะครบก ำหนดในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ จึงท ำให้คณะกรรมำธิกำร
มีเวลำค่อนข้ำงจ ำกัดเพรำะระยะเวลำ ๔๕ วัน เป็นระยะเวลำที่กฎหมำยบัญญัติไว้ ท ำให้ไม่สำมำรถขยำย
เวลำกำรด ำเนินงำนได้ จึงเห็นว่ำไม่สมควรที่จะต้องมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ 
ตรวจสอบประวัติฯ ดังกล่ำว จึงได้เสนอญัตติ ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๘๖ ให้งดใช้ข้อบังคับข้อ ๑๐๕  
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะกรณีเพ่ือมิให้มีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ 
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ โดยมีผู้รับรองถูกต้อง  

 ที่ประชุมได้ลงมติในญัตติที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๕๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 
งดออกเสียง ๑๐ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี ซึ่งคะแนนเสียงเห็นชอบมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนสมำชิกในที่ประชุมสภำ จึงถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้อ  ๑๐๕ เป็นกำรชั่ วครำวเฉพำะกรณี เ พ่ือมิ ให้มีกำรตั้ งคณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอ
ชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ  

   ในกำรนี้ ประธำนวุฒิสภำได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำเพื่อเป็นข้อมูล



- ๕ - 
 

ประกอบกำรพิจำรณำของที่ประชุมวุฒิสภำในกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในวันจันทร์ 
ท่ี ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕ ต่อไป  

 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

 ผลการพิจารณา 
 ด้วยประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นำยวัลลภ  ตังคณำนุรักษ์) ได้มีหนังสือแจ้งว่ำ ระยะเวลำ 
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะครบ
ก ำหนดในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีผลโดยตรงกับสิทธิและเสรีภำพของเด็ก และควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
โดยรวมจ ำเป็นจะต้องพิจำรณำด้วยควำมละเอียดรอบคอบ ประกอบกับมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำย
หลำยฉบับที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่รวมถึงขั้นตอนในกำรปฏิบัตงิำน
ภำยหลังจำกร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญจึงขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำ 
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมำย อำญำ  (ฉบับที่ . .)  พ.ศ. .... ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก   
๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 - ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน 

  
 



- ๖ - 
 

 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 

 
 
 ผลการพิจารณา 
 นำยประสิทธิ์  ปทุมำรักษ์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวและผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
และวุฒิสภำ ต่อที่ประชุม โดยสรุปผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้
ดังนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีทั้งหมด ๑๑ มำตรำ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญแก้ไขเพ่ิมเติม ๓ มำตรำ  
มีกรรมำธิกำรสงวนควำมเห็น ๓ มำตรำ ไม่มีสมำชิกวุฒิสภำสงวนค ำแปรญัตติ  ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไว้บำงประกำรเพ่ือให้ที่ประชุมพิจำรณำ   
 จำกนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง  
ค ำปรำรภ แล้วพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำ โดยได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ในมำตรำ ๓ และมำตรำ ๗ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
๑๖๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 
 
    (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     (ไม่มี) 
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     (ไม่มี) 
 
 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา 

 2. ร่ างพระราชบัญญั ติคุ้ มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่  . . )  พ.ศ.  . . . .  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 


