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คร้ังท่ี ๑๑ (สมัยสามัญท่ัวไป) เป็นพิเศษ  

วันอังคารท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ ตึกรัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐ นาฬิกา 

เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา   
นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง และนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ขึ้นบัลลังก์ 

ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  เร่ือง กําหนดวัน
และเวลาการประชุมวุฒิสภาใหม่ โดยให้มีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ ทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ นาฬิกา และทุกวันอังคาร เริ่มต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา และอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภา
ปรึกษาหารือได้ในช่วงก่อนเร่ิมการประชุมของท้ังสองวัน 

ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ เสนอขอเปล่ียนระเบียบวาระเร่ืองด่วน และระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ 
ลําดับท่ี ๗.๒ ข้ึนมาพิจารณาก่อน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานวุฒิสภาจึงได้ดําเนินการให้ท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ การประชุมวุฒิสภาเพ่ือดําเนินกระบวนการถอดถอน   
นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตําแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซ่ึงการประชุมวุฒิสภาในครั้งนี้ เป็นการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ             
รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตําแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๔ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๔     
ซ่ึงบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงต้องกระทําโดยวิธีการลงคะแนนลับ 
มติท่ีให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตําแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกสมาชิกฯ เป็นกรรมการ
ผู้ดําเนินการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๕ จํานวน ๑๐ คน ประกอบด้วย  

๑. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ๒. นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ 
๓. นายจรัญ  จึงยิ่งเรืองรุ่ง ๔. รองศาสตราจารย์ทัศนา  บุญทอง 
๕. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ๖. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ 
๗. พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ๘. นายประสงค์  นุรักษ์ 
๙. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์ ๑๐. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง 
เมื่อสมาชิกฯ ได้ลงคะแนนโดยวิธีลงคะแนนลับเสร็จส้ินแล้ว กรรมการฯ จึงดําเนินการ

ตรวจนับคะแนน ผลปรากฏว่า ท่ีประชุมลงมติให้ถอดถอนนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ ด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอน
นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตําแหน่ง ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๔ 
บัญญัติให้มติของวุฒิสภาให้เป็นท่ีสุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกัน
อีกมิได้ แต่ท้ังนี้มติของวุฒิสภาไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

   (โปรดพลิก) 
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ในการนี้  ประธานวุฒิสภาจะแจ้งมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  
ผู้ถูกกล่าวหา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๖ 

จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน  ๆ
ลําดับท่ี ๗.๒ ตามท่ีสมาชิกฯ ได้เสนอให้นําขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ    
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตําแหน่งท่ีว่าง ซ่ึงท่ีประชุมมีมติตั้ง        
นายถนอม  ส่งเสริม เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งท่ีว่าง  

ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ ขอเสนอญัตติขอให้วุฒิสภาพิจารณา เร่ือง ขอขยายเวลา     
การปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับ   
การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๙๗ วรรคสอง ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

หลังจากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ   
เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม คือ รับทราบ เร่ือง นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมรายงานผลการพิจารณาศึกษานโยบายการบริการและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการทหาร แต่เนื่องจากพลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา          
รองนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีภารกิจ
ในการหารือร่วมกับผู้นําฝ่ายค้าน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเล่ือนระเบียบวาระการประชุมเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน 

ต่อมา  ประธานวุฒิสภาได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระ
การประชุม คือ รับทราบเหตุขัดข้องท่ีไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ 
ภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๒ กระทู้ 

จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาของคนไทยท่ีประกอบการร้านอาหารในประเทศ
มาเลเซีย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  บารู ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามท่ี ๓.๑) โดยนายกรัฐมนตรี          
ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง) เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าว 

ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง   
ได้ผลัดเปล่ียนกันทําหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม 

๒. กระทู้ถามด่วน เร่ือง วิกฤตภัยแล้งในภาคอีสาน ปี ๒๕๕๕ ของนายประสงค์    
นุรักษ์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามท่ี ๓.๒) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ  วงศ์สมุทร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง)           
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามดังกล่าว 
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๓. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาราคายางพาราตกตํ่า ของรองศาสตราจารย์ประเสริฐ  
ชิตพงศ์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามท่ี ๓.๓) โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณัฐวุฒิ  ไสยเกื้อ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง     
เตริยาภิรมย์) เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว  

๔. กระทู้ถามด่วน เร่ือง ผลกระทบจากนโยบายรับจํานําข้าวของรัฐบาล ของนายประวัติ  
ทองสมบูรณ์ ถามนายกรัฐมนตรี (กระทู้ถามท่ี ๓.๔)  

๕. กระทู้ถาม เร่ือง นโยบายรับจํานําข้าว ของนายเจตน์  ศิรธรานนท์ ถามนายกรัฐมนตรี 
(กระทู้ถามท่ี ๓.๕)  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
(นายธีระ  วงศ์สมุทร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์) เป็นผู้ตอบ      
กระทู้ถามท้ังสองกระทู้ถามดังกล่าว  

ต่อจากนั้น  ประธานของท่ีประชุมได้ดําเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตาม
ระเบียบวาระเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการฯ มีภารกิจสําคัญ   
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเล่ือนการพิจารณารายงานฉบับดังกล่าวไปในการประชุมครั้งถัดไป 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรูปแบบใหม่ 
(3G) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
พิจารณาเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการฯ ยังไม่พร้อมจะเสนอรายงานพิจารณา
ศึกษาเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุมวุฒิสภา จึงขอเล่ือนการพิจารณารายงานฉบับดังกล่าวไปในการ
ประชุมคร้ังถัดไป 

ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง   
และรองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ได้ผลัดเปล่ียนกันทําหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบ
บูรณาการ ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบบูรณาการพิจารณาเสร็จแล้ว หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว 
ท่ีประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนายางพารา ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ 
อภิปรายแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี
ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

(โปรดพลิก) 



- ๔ - 

๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับ
จํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
ผู้ประกอบการค้าข้าวไทย” ซ่ึงคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณา
เสร็จแล้ว หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติ
เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบ การพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงาน
และมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
หลังจากคณะกรรมาธิการฯ แถลงรายงานและมีสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติเห็นด้วย   
กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

หลังจากน้ัน  ประธานของท่ีประชุมได้เสนอให้เล่ือนระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่
ออกไปก่อน คือ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักด์ิ เป็นผู้เสนอ โดยให้นํามาพิจารณา
ในการประชุมคร้ังต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๕  นาฬิกา 

 
        (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

         เลขาธิการวุฒิสภา   

 

 

 

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


