
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่  ๕  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๓๕ นาฬิกา 
เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์ 
ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา 

เร่ืองตามระเบียบวาระเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา เร่ือง “การศึกษาและ
ติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๒. รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

ได้ภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๑ กระทู้  
 - ที่ประชุมรับทราบ  
๓. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนแปลง

ผู้แทนในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ในการเป็น
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา โดยขอเปลี่ยนจาก นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ 
เป็น นายวันชัย  สอนศิริ  

 - ที่ประชุมรับทราบ  
ต่อมา  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ

วาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ดังนี้  
คร้ังที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
คร้ังที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และ 
คร้ังที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  
 - ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสามครั้งดังกล่าว 

 
 

(โปรดพลิก) 

 



- ๒ - 

จากน้ัน  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเร่ืองอื่น ๆ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระเร่ืองอื่น ๆ ดังนี้ 

๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๑๔๖  

 - ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ 
๒. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

แทนตําแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติให้ตั้ง นายประสงค์  ตันมณีวัฒนา เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
๓. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ที่ประชุม   

มีมติให้ตั้ง นายสมศักดิ์  บุญเปลื้อง เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 ต่อจากนั้น  ประธานของท่ีประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาม
ระเบียบวาระเร่ืองด่วน ตามลําดับ ดังนี้  
 ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ    
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมรายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
(เรื่องด่วนที่ ๑) เมื่อประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ     
ในส่วนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นรายงานโดยเปิดเผย และมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ต่อมา 
ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมลับ ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ ๑๐๘ วรรคสอง เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นรายงานลับ
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้เสนอรายงานลับ
ดังกล่าว และมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว หลังจากนั้นประธานของที่ประชุมจึงได้
ดําเนินการประชุมโดยเปิดเผย และให้สมาชิกฯ ออกเสียงลงคะแนนเลือก นายอุดม  ม่ังมีดี ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนลับ ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ (๒)           
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบให้ นายอุดม  มั่งมีดี ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
  ในระหว่างการพิจารณาเร่ืองด่วน ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
 



- ๓ - 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (เร่ืองด่วนที่ ๒) โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานและ
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ 
หลังจากคณะกรรมาธิการฯ ไดแ้ถลงรายงาน โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุม
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ   
ก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว (เร่ืองด่วนที่ ๓) โดยที่ประชุมได้
พิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญฯ หลังจากคณะกรรมาธิการฯ ได้แถลงรายงานแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 ๔. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เร่ืองด่วนที่ ๔) หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  
เล็กอุทัย) แถลงเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม     
ของรัฐธรรมนูญฯ แล้ว ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนดฉบับดังกล่าว 

๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๕) ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง 
เร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบมาตรา ๑๒ ประธานของที่ประชุม
ได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖  

 

      เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๒๐  นาฬิกา 
 

           
           (นายสมศักดิ์  มนุญปิจุ) 

        รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทน 
                      เลขาธิการวุฒิสภา 
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      สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
    แก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... 
อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
-  พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 
 

 
 
 
 

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


