
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันอังคำรที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
ศำสตรำจำรย์ พิ เศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง  
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือปัญหำที่เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือ  
ปัญหำอื่นใด ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ ำนวน ๘ คน เป็นเวลำพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                     ไม่ม ี 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม                     ไม่ม ี

                (๓) กระทู้ถาม                                                     ไม่ม ี

 เรื่องด่วน                                                                        จ านวน  ๑  เรื่อง 

               นำยวันชัย  สอนศิริ  เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ ได้เสนอญัตติ 
ต่อที่ประชุมตำมข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) เพ่ือขอให้เปลี่ยนระเบียบวำระกำรประชุม โดยน ำเรื่องด่วนที่ ๓  
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว ขึ้นมำพิจำรณำก่อน เนื่องจำกคณะกรรมำธิกำรได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ร่ำงพระรำชบัญญัติหลำยมำตรำ ประกอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะครบก ำหนดเวลำกำรพิจำรณำ 
ตำมที่คณะกรรมำธิกำรได้ขอขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง)  

วันอังคารที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 



- ๒ - 
 

 

  ผลการพิจารณา 
    พลต ำรวจเอก ชัชวำลย์  สุขสมจิตร์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. ....  
และผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
และวุฒิสภำ แล้วได้สรุปผลกำรพิจำรณำต่อที่ประชุมว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีจ ำนวน ๔๖ มำตรำ 
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญมีกำรแก้ไขค ำปรำรภ และแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๔ มำตรำ คือ  
มำตรำ ๓ มำตรำ ๕ มำตรำ ๘ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ 
มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓  
มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๔๕ คณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญตัดออก จ ำนวน ๗ มำตรำ คือ มำตรำ ๖ มำตรำ ๑๕ มำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๔  
และมำตรำ ๓๙ มีสมำชิกวุฒิสภำสงวนค ำแปรญัตติ จ ำนวน ๑ มำตรำ คือ มำตรำ ๖ ไม่มีกรรมำธิกำร
วิสำมัญสงวนควำมเห็น และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญมีข้อสังเกตบำงประกำรต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ
เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำ  

         จำกนั้น ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง 
ค ำปรำรภ แล้วพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำจนจบร่ำง โดยได้มีกำรลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำปรำรภ  
และแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๑๐ มำตรำ คือ มำตรำ ๕ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ มำตรำ ๑๙ 
มำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๒ และมำตรำ ๓๔ แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวด้วยคะแนน ๑๒๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๘ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง  
ไม่ลงคะแนน ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 

   เมื่อจบกำรพิจำรณำเรื่องด่วนที่ ๓ แล้ว ประธำนของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวำระ 
กำรประชุมท่ีเหลือไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งถัดไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๒๑.๑๗ นาฬิกา 
 
 

 เรื่องด่วน ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
(วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๖๐ วัน และวุฒิสภำได้ลงมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษ 
อีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบก ำหนดกำรพิจำรณำในวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๕) 
 
 

 

 


