
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่  ๙  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๒๕ นาฬิกา 
เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา   

ขึ้นบัลลังก์ 
ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาม

ระเบียบวาระเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
๑. รับทราบ เร่ือง รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง  

กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๒. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และผลการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุขตามข้อสังเกต    
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
ของวุฒิสภาแล้ว 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๓. ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ คร้ังที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ         
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 ๓) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน       

แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... 
 
 

(โปรดพลิก) 
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 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑ (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคร้ังที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้วทั้ง ๓ ฉบับ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ จึงเป็นร่างพระราชบัญญัติ   
ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  

 - ที่ประชุมรับทราบ 
ในระหว่างการพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 

คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ต่อมา  นายวิทยา  อินาลา รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ผู้ได้รับ

มอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศได้เสนอให้ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ แทนตําแหน่งที่ว่าง ๑ ตําแหน่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง นายสมชาติ  พรรณพัฒน์ 
เป็นกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง  

จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ
วาระเรื่องด่วน ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เร่ืองด่วนที่ ๑) โดยที่นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีหนังสือแจ้ง
ประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้วุฒิสภาระงับการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ไว้ก่อน เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ปัญหาเร่ืองความชอบด้วยกฎหมาย เพราะเร่ืองนี้มีปัญหาเร่ืองวาระการดํารงตําแหน่งและอยู่ระหว่าง
การส่งคําฟ้องกับศาลปกครองกลาง ที่ประชุมได้พิจารณาโดยมีสมาชิกฯ อภิปราย แสดงความคิดเห็น
จนได้เวลาพอสมควร และมีมติให้เลื่อนการพิจารณาเร่ืองนี้ออกไปก่อน  

๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (เร่ืองด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ หลังจาก
คณะกรรมาธิการฯ ได้แถลงรายงาน โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุม      
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....      
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (เร่ืองด่วนที่ ๓) หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช) ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติ     
ในวาระที่หนึ่งรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จํานวน ๒๗ คน ประกอบด้วย 
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๑. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ๒. นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
๓. พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์ ๔. นายเจริญ  ภักดีวานิช 
๕. นายชูศักดิ์  จันทยานนท์ ๖. นายถาวร  ลีนุตพงษ์ 
๗. นางเบญจา  ชลธาร์นนท์ ๘. นายประสงค์  นุรักษ์ 
๙. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ๑๐. นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ 

๑๑. นายประแสง  มงคลศิริ ๑๒. นางพวงแก้ว  กิจธรรม 
๑๓. พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน ๑๔. นายพีรพงศ์  จารุสาร 
๑๕. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง ๑๖. นายมณเฑียร  บุญตัน 
๑๗. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ๑๘. ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 
๑๙. นายศุภชีพ  ดิษเทศ ๒๐. นายสุชาติ  โอวาทวรรณสกุล 
๒๑. นายสุพจน์  เลียดประถม ๒๒. นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 
๒๓. นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ๒๔. นายสุรพล  ทิพย์เสนา 
๒๕. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ ๒๖. นายอนุชา  รัตนสินธุ์ 
๒๗. นางสาวอิศวรา  ศิริรุ่งเรือง  

  โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๑๔๒  

ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถาม คือ กระทู้ถามด่วน เร่ือง การดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ของนายประสงค์  นุรักษ์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามที่ ๓.๑) 
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว  

อนึ่ง รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามตามที่บรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมมีภารกิจสําคัญ และขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม จํานวนสี่กระทู้ถาม ดังนี้ 

๑. กระทู้ถาม เร่ือง อนาคตประเทศไทยภายหลังการสิ้นสุดลงของเชื้อเพลิงประเภท
ที่มาจากซากฟอสซิล ของนายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามที่ ๓.๒)       

๒. กระทู้ถาม เร่ือง ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ ของนายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามที่ ๓.๓)  

๓. กระทู้ถาม เร่ือง นโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปประเทศ ของนายคํานูณ  
สิทธิสมาน ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามที่ ๓.๔) 

 
(โปรดพลิก) 
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๔. กระทู้ถาม เร่ือง ปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
และสารปนเปื้อน ของพลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามที่ ๓.๕)   

 
      เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕  นาฬิกา 

 
           

           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 
                     เลขาธิการวุฒิสภา 
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      สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
-   ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
-   ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๔  
http://intranet.senate.go.th 
http://www.senate.go.th 


