
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ 

วันอังคารที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  นาฬิกา 

เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา   
ขึ้นบัลลังก์ 

  ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง นายวิรัตน์  
กัลยาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์และคณะ จํานวน ๑๓๙ คน  
ได้ยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาขอให้วุฒิสภาถอดถอนนายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตําแหน่ง เนื่องจากมี
พฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือ    
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และกระทําการอันเป็นการขัดต่ออนุสัญญา
อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
ว่าคําร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ หรือไม่  

  ต่อมา  ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องด่วน ตามลําดับ ดังนี้ 
  ๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในหมวด ๒ 
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราตั้งแต่
มาตรา ๑๒ จนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมทั้ง
มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
  ๒. พิจารณากรณี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และคณะ ยื่นคําร้องขอให้วุฒิสภามีมติให้นายภักดี  โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง   
ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่องด่วนที่ ๒) ซึ่งการประชุมครั้งนี้    
เป็นการพิจารณาญัตติเกี่ยวกับประเด็นซักถามของสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามขั้นตอนการปฏิบัติฯ ข้อ ๖ วรรคสาม และข้อ ๗ และมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ จํานวน ๑๔ 
ญัตติ ดังนี้  
 

(โปรดพลิก) 
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  ๑) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๒) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๓) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายตวง  อันทะไชย เป็นผู้เสนอ 
  ๔) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๕) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๖) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งพันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๗) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งพันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ เป็นผู้เสนอ 
  ๘) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายสมชาติ  พรรณพัฒน์ เป็นผู้เสนอ 
  ๙. ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายอนุรักษ์  นิยมเวช เป็นผู้เสนอ 
  ๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายกฤช  อาทิตย์แก้ว เป็นผู้เสนอ  
  ๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งพลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ เป็นผู้เสนอ 
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  ๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายสมชาย  แสวงการ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเด็นซักถามกรณีคําร้องขอให้วุฒิสภา  
มีมติให้กรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (นายภักดี  โพธิศิริ) ซึ่งนายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้เสนอ  

  จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมงดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๕๐ เรื่อง ผู้เสนอ
ญัตติต้องชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมวุฒิสภา และข้อบังคับฯ ข้อ ๔๑ (๒) และ (๔) เป็นการชั่วคราวเฉพาะ
กรณี โดยพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รับประเด็นปัญหาทั้งหมดตามญัตติที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอ    
ทุกประเด็น ส่วนการพิจารณาและการจัดกลุ่มประเด็นปัญหานั้น เห็นควรมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการซักถามเป็นผู้พิจารณาและจัดกลุ่มประเด็นคําถาม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามญัตติ
ที่สมาชิกฯ เสนอ  

  ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวุฒิสภา    
เพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้อง ผู้ร้อง ผู้ถูกร้องและพยานบุคคลท่ีถูกตั้งประเด็นซักถามต้องมาให้ถ้อยคําต่อ  
ที่ประชุมวุฒิสภานั้น มีพยานบุคคลที่ถูกตั้งประเด็นซักถาม ดังนี้  
  พยานบุคคลฝ่ายผู้ร้องที่ถูกตั้งประเด็นซักถาม มีจํานวน ๕ คน  
  ๑. คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  
 ๒. นายพิพัฒน์  ยิ่งเสรี  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอดีตประธาน
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   
 ๓. นายชาญวิทย์  ทระเทพ  อดีตกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
  ๔. นายวิชัย  เทียนถาวร 
  ๕. นายชาตรี  บานชื่น  
  และพยานบุคคลฝ่ายผู้ถูกร้องที่ถูกตั้งประเด็นซักถาม มีจํานวน ๒ คน  
  ๑. นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 
  ๒. นายวิชัย  วิวิตเสวี  
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  ในการนี้  ประธานวุฒิสภาจะได้มีหนังสือเชิญผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และพยานบุคคล           
ที่ถูกตั้งประเด็นซักถามมาให้ถ้อยคําต่อที่ประชุมวุฒิสภา ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕      
ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมาธิการซักถาม และคณะกรรมาธิการซักถาม
จะดําเนินการรวบรวมจัดกลุ่มประเด็นซักถามของสมาชิกฯ พร้อมทั้งจัดทําเป็นรายงานสรุปให้
สมาชิกฯ พิจารณา ทั้งนี้ จะไม่มีการแจ้งประเด็นซักถามให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบล่วงหน้า เพื่อไม่ให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน 

  หลังจากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้การซักถามของคณะกรรมาธิการซักถาม 
ซักถามผู้เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการซักถามต่อเนื่องได้เพียง ๑ คําถาม และต้องเป็นคําถามที่เก่ียวกับประเด็น
ที่กําลังซักถามอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และพยานบุคคล    
ที่ถูกซักถาม และผู้ที่มีอํานาจอนุญาต คือ ประธานของที่ประชุมที่ดําเนินการประชุมในขณะนั้น  
หลังจากสมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว คณะกรรมาธิการซักถามจึงขอรับเรื่องไปพิจารณา
และจะนําข้อสรุปเกี่ยวกับการซักถามต่อเนื่องมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป  

  ต่อมา  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบกําหนดวันประชุมวุฒิสภา  
เพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมาธิการซักถามในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา 
๑๐.๐๐ นาฬิกา 
 

      เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๐  นาฬิกา 
           
 

           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 
                     เลขาธิการวุฒิสภา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ  
- ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 

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