
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังที่  ๑  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๐ นาฬิกา 
เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน

วุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง      
ขึ้นบัลลังก์ 

ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา
เร่ืองตามระเบียบวาระเร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ตามลําดับ ดังนี้  

๑. รับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๒. รับทราบ เร่ือง ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กสทช.) ออกไปอีก ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลานอกสมัยประชุม ประธานวุฒิสภามีอํานาจ 
อนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๗ วรรคสอง 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๓. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เร่ือง  
กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการของกระทรวงวัฒนธรรมตามรายงาน
ดังกล่าวแล้ว 

 - ที่ประชุมรับทราบ  
๔. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของสํานักงานอัยการสูงสุดตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของวุฒิสภา  

 - ที่ประชุมรับทราบ  
 
 

 (โปรดพลิก) 
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๕. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
พ.ศ. .... วุฒิสภา  

 - ที่ประชุมรับทราบ  
๖. รับทราบ เร่ือง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)     
พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาศึกษารายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
ติดตามการบริหารงบประมาณ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายเพิ่มศักดิ์  
สัจจะเวทะ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม  

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๗. รับทราบ เร่ือง รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวง     

การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน    
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสมาชิกฯ อภิปราย
ซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายทวี  ไอศูรย์พิศาลศิริ รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
๘. รับทราบ เร่ือง รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายซักถาม
และแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายทวี  ไอศูรย์พิศาลศิริ รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
ต่อมา  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ

วาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ดังนี้  
คร้ังที่  ๘  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
คร้ังที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ และ 
คร้ังที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสี่คร้ังดังกล่าว 
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  จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบ
วาระเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงาน
และร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ 
หลังจากคณะกรรมาธิการฯ ได้แถลงรายงาน โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ที่ประชุม
ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  

 
 

      เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๕  นาฬิกา 
 

           
           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

                     เลขาธิการวุฒิสภา 
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว 
จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
-   ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


