
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕ นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์ 
  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้กล่าวเปิดประชุม 
และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง ปัญหาของพืชสมุนไพร 
  ๒. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามรายงาน
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เรื่อง การพัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร 
  ๓. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ และผลการดําเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมตามรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 
วุฒิสภา  
  ๔. แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน
กําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๑ กระทู้ 

  ต่อมา  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา  

ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๔ 
ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔  
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔  
ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่  ๓  ตุลาคม ๒๕๕๔  และ 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

  ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งหกครั้งดังกล่าว 
 
 

(โปรดพลิก) 
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  จากนั้น  ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ได้ผลัดเปล่ียนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมได้เสนอให้    
ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม ตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง คูปองส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า ครัวเรือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
ของนายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายอารักษ์  
ชลธาร์นนท์) ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวติดภารกิจสําคัญ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามออกไปก่อน 
  ๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย
ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งจากการชุมนุมทางการเมือง        
ของพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ถามนายกรัฐมนตรี  
  ๓. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาเงินช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาความเสียหายและฟื้นฟู
เหยื่อและผู้เสียหายตลอดถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ของนายสมชาย  แสวงการ ถามนายกรัฐมนตรี  
  ๔. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา
และฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหายจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งจากการชุมนุมทางการเมือง       
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตรึงใจ  บูรณสมภพ ถามนายกรัฐมนตรี  
  ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามทั้งสามกระทู้ดังกล่าว  
  ๕. กระทู้ถามด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด
สงกรานต์ ของนายสมชาติ  พรรณพัฒน์ ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว  

  ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ     
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๑) 
หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย)  ชี้แจงเหตุผลประกอบ    
การเสนอพระราชกําหนด ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควร และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย) ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนด
ฉบับดังกล่าว 

  หลังจากนั้น มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา     
เรื่องด่วน ตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๓) ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณา
เรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร  
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  ๒ .  ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภค พ .ศ .  . . . .             
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๒) เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณา       
ในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา ๑๑ 
ประธานของที่ประชุมจึงสั่งให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาในการประชุม
วุฒิสภาคร้ังต่อไป 
 
 
      เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๑๐  นาฬิกา 

 
           

           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 
                     เลขาธิการวุฒิสภา   
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สรุปผลการพิจารณาพระราชกําหนดและร่างพระราชบัญญัต ิ

อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
- พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑ ฉบับ คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) 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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