สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑) ที่ประชุมรับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ที่ประชุมรับทราบเรื่องสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๐ ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว
๓) ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา คื อ พลอากาศเอก
ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง ได้เกษียณอายุ
ราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามความในมาตรา
๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนายชยุต สืบตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้สิ้นสุด
สมาชิกภาพเนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
จึงทําให้จํานวนสมาชิกวุฒิสภาคงเหลือ ๒๔๗ คน ดังนั้น องค์ประชุมของวุฒิสภาจึงต้องไม่น้อยกว่า
๑๒๔ คน
๒. เรื่องด่วน
๑) พระราชกําหนดโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบั ญ ชาการถวายความปลอดภัย รัก ษาพระองค์ ซึ่งเป็น
ส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ พระราชกําหนดโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางส่วน
ของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รั ก ษาพระองค์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ อ วุ ฒิ ส ภา ตามมาตรา ๑๗๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหม เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา
โดยมี พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และคณะร่วมชี้แจง
ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชกํ าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่หน่วยบัญ ชาการถวาย
ความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ เ ป็ น ส่ ว นราชการในพระองค์ ขึ้ น ตรงต่ อ พระมหากษั ต ริ ย์
มี ห น้ า ที่ ว างแผน อํ า นวยการ ประสานงาน บั ง คั บ บั ญ ชา ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลและปฏิ บั ติ ง าน
ในการถวายอารั ก ขา และถวายพระเกี ย รติ อ งค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท
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พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลอื่นตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่
ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน
ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และ
พระราชอาคันตุกะ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขา ถวายพระเกียรติ และการรักษา
ความปลอดภัยดังกล่าวจําเป็นต้องมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอัตรากําลังพล
ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อ ย
รวดเร็ ว และเกิ ด ความปลอดภั ย สู ง สุ ด สมควรโอนอั ต รากํ า ลั ง พลและงบประมาณบางส่ ว น
ของกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ กองทั พ บก กองทั พ ไทย
กระทรวงกลาโหม และ กรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ กองทั พ บก
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรั กษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ
ในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขา ถวายพระเกียรติ และการรักษาความ
ปลอดภั ย องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท ผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งให้การปฏิบัติภารกิจทั้งปวง
ตามพระราชอั ธ ยาศั ย และตามพระราชประเพณี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย รวดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้
โดยที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาและลงมติ อ นุ มั ติ พ ระราชกํ า หนดฉบั บ นี้ ตามมาตรา ๑๗๒
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๒๒๓ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง
๒) ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามข้อบังคับ ข้อ 138)
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับ ข้อ 138 จํานวน ๔๐ คน ดังนี้
๑. นายกําพล เลิศเกียรติดํารงค์
๒. นายคํานูณ สิทธิสมาน
๓. พลตํารวจโท จิตติ รอดบางยาง
๔. นายเจน นําชัยศิริ
๕. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
๖. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
๗. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
๘. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
๙. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ๑๐. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๑๒. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๑๓. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ๑๔. พลเอก บุญธรรม โอริส
๑๕. นายประยงค์ ตั้งเจริญ
๑๖. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
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๑๗. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
๑๘. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
๑๙. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
๒๐. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๒๑. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๒๒. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๒๓. นายวิทยา ผิวผ่อง
๒๔. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
๒๕. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ๒๖. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
๒๗. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ๒๘. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
๒๙. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
๓๐. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
๓๑. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
๓๒. นายสมชาย หาญหิรัญ
๓๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
๓๔. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
๓๕. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย ๓๖. นายสุชัย บุตรสาระ
๓๗. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
๓๘. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
๓๙. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
๔๐. นายอําพล จินดาวัฒนะ
โดยคณะกรรมาธิ ก ารต้ อ งเสนอรายงานความเห็ น ต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภา ภายใน ๑๐ วั น
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากประธานวุฒิสภา
๓) ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ การพิ ทั ก ษ์ แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
(ตามข้อบังคับ ข้อ 82)
ผลการพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ การพิ ทั ก ษ์ แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ตามข้อบังคับ ข้อ 82 จํานวน ๓๐ คน ดังนี้
๑. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๓. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ๔. นายกิตติ วะสีนนท์
๕. นายจเด็จ อินสว่าง
๖. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๗. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
๘. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
๙. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
๑๐. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๑๑. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๑๒. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
๑๓. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
๑๔. พลเอก ธงชัย สาระสุข
๑๕. นางนฤมล ล้อมทอง
๑๖. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
๑๗. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๑๘. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
๑๙. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
๒๐. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
๒๑. พลเอก เลิศฤทฺธิ์ เวชสวรรค์
๒๒. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๒๓. นายวิทยา ผิวผ่อง
๒๔. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
๒๕. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๒๖. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
๒๗. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๒๘. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๒๙. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
๓๐. พลเอก อู้ด เบื้องบน
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๔) ตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ 175 วรรคหนึ่ง)
ผลการพิจารณา
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย รองประธานวุฒิสภา
คนที่ ห นึ่ ง เป็ น ประธานคณะกรรมาธิ ก าร ประธานคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตาม
เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกคณะ
และสมาชิกที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก จํานวน ๕ คน ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๒ คน
ดังนี้
๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
จํานวน ๒๖ คน
๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
(กมธ.การศึกษา)
๓. นายจเด็จ อินสว่าง
(กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ)
๔. นายจรินทร์ จักกะพาก
(กมธ.การแรงงาน)
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (กมธ.การอุดมศึกษา)
๖. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
(กมธ.การคมนาคม)
๗. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
(กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน)
๘. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
(กมธ.การสาธารณสุข)
๙. นายณรงค์ อ่อนสอาด
(กมธ.การปกครองท้องถิ่น)
๑๐. นางดวงพร รอดพยาธิ์
(กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม)
๑๑. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
(กมธ.ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ)
๑๒. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
(กมธ.การกฎหมายฯ)
๑๓. พลเอก ธงชัย สาระสุข
(กมธ.การกีฬา)
๑๔. นายประมนต์ สุธีวงศ์
(กมธ.กิจการองค์กรอิสระฯ)
๑๕. พลเอก โปฎก บุนนาค
(กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
๑๖. นายพลเดช ปิน่ ประทีป
(กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนฯ)
๑๗. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
(กมธ.การศาสนาฯ)
๑๘. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
(กมธ.การทหารและความมั่นคงของรัฐ)
๑๙. พลเอก สกล ชื่นตระกูล
(กมธ.การเทคโนโลยีสนเทศฯ)
๒๐. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
(กมธ.การเกษตรและสหกรณ์)
๒๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
(กมธ.การเศรษฐกิจฯ)
๒๒. พลเอก สําเริง ศิวาดํารงค์
(กมธ.การพลังงาน)
๒๓. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
(กมธ.การต่างประเทศ)
๒๔. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
(กมธ.การท่องเที่ยว)
๒๕. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
(กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ)
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๒๖. พลเอก อาชาไนย ศรีสขุ
(กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ)
๒๗. นายอําพล จินดาวัฒนะ
(กมธ.การพัฒนาสังคมฯ)
สมาชิกวุฒิสภาที่ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก จํานวน ๕ คน
๒๘. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๒๙. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
๓๐. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
๓๑. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
๓๒. พลเอก สสิน ทองภักดี
๕) ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบประวั ติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตามข้อบังคับ ข้อ 105)
ผลการพิจารณา
- ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบประวั ติ
ความประพฤติ และพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ตามข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๑๐๕
จํานวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. นายกล้านรงค์ จันทิก
๒. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
๓. นายคํานูณ สิทธิสมาน
๔. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๕. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๗. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
๘. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
๙. นายณรงค์ อ่อนสอาด
๑๐. พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
๑๑. นายถวิล เปลี่ยนศรี
๑๒. นายธานี สุโชดายน
๑๓. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
๑๔. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
๑๕. พลเอก อู้ด เบื้องบน
โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติแต่งตั้ง
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๓. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการขอขยายเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ คือ
- ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ ทําหน้าที่ตรวจประวั ติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผลการพิจารณา
- ที่ ป ระชุ ม ลงมติ ใ ห้ ง ดใช้ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๑๐๕ วรรคสอง เป็ น การชั่ ว คราวเฉพาะกรณี
ให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ขยายเวลา
การพิจารณา ออกไปอีก ๓๐ วัน
๔. เรื่องอื่นๆ
๑) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
แทนตําแหน่งที่ว่าง
- ด้วยกรรมาธิ การในคณะกรรมาธิ การการแก้ ปั ญ หาความยากจนและลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ได้พ้นจากการเป็นกรรมาธิการตามข้อบังคับ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ จํานวน ๒ คน ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล้ํา แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
๒) ตั้ ง กรรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน แทนตําแหน่งที่ว่าง
- ด้วย นายชยุต สืบตระกูล ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามมาตรา ๑๑๑ (๖) ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย จึ ง มี ผ ลให้ พ้ น จากการเป็ น กรรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก าร
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง พลเอก วัฒนา สรรพานิช
เป็ น กรรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
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๓) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง
- ด้ ว ย พลเอก เลิ ศ รั ต น์ รั ต นวานิ ช ได้ ข อลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมาธิ ก าร
ในคณะกรรมาธิ ก ารการพลั ง งาน ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ตั้ ง นายสํ า ราญ ครรชิ ต เป็ น กรรมาธิ ก าร
ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
ก่อนปิดประชุมที่ประชุมได้รับทราบพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๒

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา

สํานักการประชุม

