เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

บันทึกการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่ นึง่ )
วันจันทรที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคประชุมแลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ขึ้นบัลลังก กลาวเปดประชุม และไดดําเนินการใหที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ดังนี้
๑. รับทราบ เรื่อง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชน ศึกษากรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน” ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
- ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับทราบ เรื่อง ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จแลว
- ที่ประชุมรับทราบ
๓. รับทราบ เรื่อง ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานประจําปของหนวยงาน
จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้
๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) รายงานประจําป ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
๓) รายงานประจําป ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔) รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕) รายงานของผู ส อบบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น กองทุ น จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ที่ประชุมรับทราบ
ตอมา ประธานวุฒิสภาไดแ จง ตอที่ป ระชุม วาในการประชุมวุฒิสภาครั้ง นี้ไ มมี เรื่องรับ รอง
รายงานการประชุม เรื่องกระทูถาม และไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกําหนด
การพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) (เรื่องดวนที่ ๑) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(นางอภิรดี ตันตราภรณ) แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว
ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา
จนจบราง และลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม ๑๗๑ เสียง ไมเห็นชอบดวย ไมมี
งดออกเสี ย ง ๑ เสี ย ง และไม ล งคะแนนเสี ย ง ๒ เสี ย ง พร อ มทั้ ง มี ม ติ เ ห็ น ด ว ยกั บ ข อ สั ง เกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
๒. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว
(วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบกําหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
(เรื่องดวนที่ ๒) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (นางอภิรดี ตันตราภรณ) แถลงชี้แจง
ประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง
เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง และลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ๑๖๖ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เสียง และไมลงคะแนนเสียง
๑ เสียง พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

จากนั้น ประธานวุฒิสภาไดปรึกษาตอที่ประชุมเพื่อขอใหนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ประธานวุฒสิ ภาจึงดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๑. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกไปอีก ๓๐ วัน (ระเบียบวาระที่ ๗.๑) โดยกําหนดเวลาการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสามัญฯ จะครบกําหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญฯ (พลเอก อูด เบื้องบน) จึงขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ
ออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
๒. ความคืบหนาในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ระเบียบวาระที่ ๗.๒)
หลังจากที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ตสร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ คณะที่ ๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม (นายอําพล จินดาวัฒนะ) ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ดานสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การผลักดันใหมีฐานขอมูลทางสังคมและคลังความรูในระดับพื้นที่
ประเด็นความคืบหนาการจัดทําฐานขอมูลทางสังคมและกลุมเปาหมายของแตละตําบล/ชุมชน เพื่อใหได
ขอ มูล เชิ ง ปริ ม าณและข อมู ลเชิง คุ ณภาพ และให มีค วามเชื่ อมโยงกับ ฐานข อ มูล ระดับ ประเทศแล ว
ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายธนะสิทธิ์ อนันตสิริเกษม)
ผูอาํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (นายวินัย โตเจริญ) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายนิวัติ นอยผาง) ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (นางสาวจันทนา
เบญจทรัพย) และผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (รองศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา นันทบุตร)
ไดตอบชี้แจงขอซักถามของสมาชิกฯ
ตอจากนั้น ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ตสร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ
วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ คณะที่ ๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม (นายอําพล จินดาวัฒนะ) ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ดานสังคม ประเด็นการเรงรัดการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมวิถีชีวิต

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

กลุมชาติพันธุ และประเด็นการเรงรัดการออกกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมแลว
ผูจัดการฝายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
(นายอภินันท ธรรมเสนา) และรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นายกิตติ อินทรกุล) ไดตอบชี้แจง
ขอซักถามของสมาชิกฯ
หลังจากนั้น ผูแทนคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยกรรมาธิการ (นายมณเฑียร บุญตัน) ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ตอแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ
ประเด็นความคืบหนาการเชื่อมโยงและจัดทําระบบฐานขอมูลคนพิการ เพื่อใหคนพิการเขาถึงสิทธิสวัสดิการ
และผูแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด การปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค
(นายอนุ ศัก ดิ์ คงมาลั ย) ได อภิ ป รายแสดงความคิด เห็ น ต อยุ ทธศาสตรช าติ ดา นการสร างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น การปฏิรูป ระบบการคุม ครองผูบริโ ภคดานสัญ ญา การเงิน
การธนาคาร และดานประกันภัยแลว ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (นางณฐอร อินทรดีศรี) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
(นางสาวปรี ย านุ ช จึ ง ประเสริ ฐ ) รองเลขาธิ ก ารด า นกฎหมาย คดี และคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (นายชั ย ยุ ท ธ มั ง ศรี )
และผูอํานวยการกองผูบริโภคดานสัญญา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (นายศุภกิตติ์ มะลิ)
ไดตอบชี้แจงขอซักถามของสมาชิกฯ แลว ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบความคืบหนาในการติดตาม
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตอ มา ประธานของที่ ป ระชุ ม ได ดํา เนิ น การให ที่ป ระชุม พิ จารณาเรื่ องที่ คณะกรรมาธิ ก าร
พิจารณาเสร็จแลว รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยของประเทศไทย” ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
พิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔) หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายเจตน ศิรธรานนท)

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย (รองศาสตราจารย พลเอก ไตรโรจน ครุธ เวโช) และอนุกรรมาธิการนวัต กรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย (นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล) ไดรวมกันแถลงรายงานการพิจารณาศึกษาฯ
โดยมี ส มาชิ กฯ อภิป รายแสดงความคิ ด เห็น พอสมควร รองประธานคณะกรรมาธิก าร คนที่ส าม
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย (รองศาสตราจารย พลเอก ไตรโรจน
ครุธเวโช) และประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายเจตน ศิรธรานนท) ไดตอบชี้แจงตอที่ประชุมแลว
จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พรอมทั้งเห็นดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป
จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไมมีเรื่องที่คางพิจารณา
และเรื่องที่เสนอใหม โดยในระหวางการพิจารณาเรื่องดวน เรื่องอื่น ๆ และเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธานของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา
นภาภรณ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา

