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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน   ๓   เรื่อง 

- เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ 
การประชุม ดังน้ี 

  ๑. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี และพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง 
สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ โดยที่นายประพันธุ์  คูณมี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อยู่ในที่ประชุม 
จึงได้เชิญให้กล่าวค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 

๒. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

๓. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื ่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง  

ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันอังคารที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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 (๒) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม            (ไม่มี)   

เรื่องด่วน       จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้ งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตลอดจนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้า แล้วได้สรุปผล
การพิจารณาต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีจ านวน ๒๙ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๘ มาตรา คือ  มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ และเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ จ านวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๒๔/๑  
มกีรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น จ านวน ๒ มาตรา คือ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ มีสมาชิกวุฒิสภา
สงวนค าแปรญัตติ จ านวน ๑๓ มาตรา แยกเป็นขอแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๑๑ มาตรา คือ มาตรา ๕ มาตรา ๗ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ 
และขอเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ จ านวน ๒ มาตรา คือ มาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๒๘/๑ รวมทั้งมีข้อสังเกต 
บางประการต่อร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา  

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  
ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง โดยได้มีการลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ 
จ านวน ๗ มาตรา คือ มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ 
และเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ จ านวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๒๔/๑ แล้วลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน ๑๔๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๘ เสียง  
ไม่ลงคะแนน ๓ เสียง และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 

- ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
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(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                     (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา       (ไม่มี) 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่      จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานของที่ประชุมหารือต่อที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 
 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานของที่ประชุมหารือต่อที่ประชุมเพ่ือขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ               จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติตั้ง พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

๖.๑ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค 
(ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง 
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ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติตั้ง พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม เป็นคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๗.๒ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 
ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนต าแหน่งที่ว่าง 


