สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันอังคำรที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่ อ ครบองค์ ประชุม แล้ว ประธำนของที่ป ระชุ ม ได้ เ ปิด ประชุ มและด ำเนิ น กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องทีไ่ ม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จำนวน ๒ เรือ่ ง ดังนี้
๑. ประธำนวุฒิสภำได้กล่ำวไว้อำลัยและเชิญสมำชิกวุฒิสภำลุกขึ้นยืนเพื่อ ไว้อำลัยแก่
ดวงวิญญำณของเจ้ำหน้ำที่และผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ร้ำยแรงเมื่อวันเสำร์ที่ ๘ ต่อเนื่องถึง
วันอำทิตย์ที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ที่จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งทำให้มีกำรสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ มีผู้เสียชีวิต
และบำดเจ็บซึ่งเป็นเจ้ำหน้ ำที่และประชำชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมำก สร้ำงควำมเสียใจ เศร้ำโศก มิใช่
แต่เพียงครอบครัว ญำติมิต รของผู้สูญเสียชีวิต เท่ำนั้น แต่ยังมีผลให้สังคมไทยและวุฒิสภำหดหู่และ
สะเทือนใจอย่ำงมำกในเหตุกำรณ์ร้ำยแรงลักษณะนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินประเทศไทยมำก่อน ทั้งนี้
ประธำนวุฒิสภำได้ชื่นชมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเหนื่อยยำกและเสียสละโดยเฉพำะฝ่ำยตำรวจและทหำร
และชื่นชมเพื่อนสมำชิกวุฒิสภำ ๒ ท่ำน คือ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
และพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชำกำรทหำรบก ในกำรร่วมกันปฏิบัติกำรแก้ไขเหตุกำรณ์เลวร้ำย
ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และที่ประชุมยืนไว้อำลัยเป็นเวลำ ๑ นำที
๒. ประธำนวุฒิสภำแจ้ง ของดกำรปรึกษำหำรือ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม
วุฒิสภำ เนื่องจำกมีเรื่องที่ต้องพิจำรณำหลำยเรื่องและต้องใช้เวลำพิจำรณำพอสมควร
ที่ประชุมรับทราบ

-๒(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

ประธำนของที่ประชุมได้ข อเลื่อนระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อ น
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๑ เรื่อง

- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
เนื่ อ งจำกมี ต ำแหน่ ง กรรมำธิ ก ำรในคณะกรรมำธิ ก ำรกำรท่ อ งเที่ ย วว่ ำ งลง
ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ตั้ ง พลเอก ปรี ช ำ จั น ทร์ โ อชำ เป็ น กรรมำธิ ก ำรแทนต ำแหน่ ง ที่ ว่ ำ ง ตำมที่
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยวเสนอ
เรื่องด่วน

จานวน ๒

เรื่อง

๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่ อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
เนื่องจำกนำยปรีชำ เลิศกมลมำศ และนำยสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ มี อ ำยุ ค รบเจ็ ด สิ บ ปี เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยำยน ๒๕๖๒ และวั น ที่ ๓
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ตำมลำดับ จึงมีผลทำให้ต้องพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต แห่ งชำติ และคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ
ได้ดำเนินกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมมำตรำ ๙
วรรคสอง มำตรำ ๑๐ (๒) มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคหก และบทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๘๕
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
รวม ๒ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ได้รับกำรคัดสรรให้เป็นบุ คคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่ งชำติ โดยได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสำมของจำนวนทั้งหมดเท่ ำที่มีอ ยู่
ของคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำนวน ๒ คน คือ
๑. นำยณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยำ
๒. นำยสุชำติ ตระกูลเกษมสุข

-๓โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ กำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งใดตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมำย ให้วุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน สิบห้ ำคน เพื่อทำหน้ำที่ต รวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริ ย ธรรมของบุ ค คลผู้ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง รวมทั้ ง รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พยำนหลักฐำนอันจำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้น เป็นกรณี ๆ ไป
ผลการพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมำธิ ก ำรสำมั ญ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบประวั ติ
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้
๑. นำยกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
๒. นำงจินตนำ ชัยยวรรณำกำร
๓. นำยเฉลียว เกำะแก้ว
๔. นำงดวงพร รอดพยำธิ์
๕. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
๖. พลเอก ธงชัย สำระสุข
๗. นำยธำนี อ่อนละเอียด
๘. พลเอก มำรุต ปัชโชตะสิงห์
๙. นำยยุทธนำ ทัพเจริญ
๑๐. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
๑๑. นำยวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
๑๒. นำยวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
๑๓. นำยศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
๑๔. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
๑๕. นำยอมร นิลเปรม
โดยกำหนดเวลำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
วุฒิสภำมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำร
๒. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(ตามมาตรา ๑๒ วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม วุ ฒิ สภา ครั้ งที่ ๑๔ (สมั ย สามัญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ หนึ่ ง ) วั น จั น ทร์ ที่ ๒
กัน ยายน ๒๕๖๒ ได้ มีม ติตั้ งคณะกรรมาธิก ารสามัญ ขึ้น คณะหนึ่ ง เพื่อ ทาหน้ า ที่ต รวจสอบประวั ติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ จานวน ๕ คน คือ
๑. ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓ คน
คือ

-๔๑) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
๒) นายวิรุฬห์ แสงเทียน
๓) นายจิรนิติ หะวานนท์
๒. ผู้ได้รบั การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๘
วรรคหนึ่ ง (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ คน คือ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
๓. ผู้ได้รบั การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๘
วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑ คน คือ นายนภดล เทพพิทักษ์
คณะกรรมาธิการสามัญได้ดาเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญได้นาเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับ
และส่วนที่เป็นรายงานลับต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๕ คน ด้วยวิธี การออกเสียงลงคะแนนลับ
โดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
๑. นายอุดม สิทธิวิรชั ธรรม
ให้ความเห็นชอบ
๒๑๖ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๓ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๐ คะแนน
๒. นายวิรุฬห์ แสงเทียน
ให้ความเห็นชอบ
๒๑๖ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๓ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๐ คะแนน
๓. นายจิรนิติ หะวานนท์
ให้ความเห็นชอบ
๒๑๗ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๒ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๐ คะแนน
๔. นายชั่งทอง โอภาสศิรวิ ทิ ย์
ให้ความเห็นชอบ
๕๒ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๑๓๙ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๒๘ คะแนน
๕. นายนภดล เทพพิทักษ์
ให้ความเห็นชอบ
๒๐๓ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ
๑๒ คะแนน
ไม่ออกเสียง
๔ คะแนน

-๕จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน
นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ คะแนน จึงถือว่าเป็น
ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สาหรับ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ได้รั บความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ น้อยกว่า ๑๒๕ คะแนน จึงถือว่าไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จานวน ๑ เรื่อง

- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่ ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จานวน ๑๖ ครั้ง (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมลงมติมิให้ มี กำรเปิด เผยบันทึก กำรประชุมของคณะกรรมำธิกำรสำมั ญ
เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๖ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันอังคำรที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒

-๖ครั้งที่ ๑๒ วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๓ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๖ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๓
และรำยงำนลั บ ของคณะกรรมำธิ ก ำรสำมัญ เพื่ อ ท ำหน้ำ ที่ ต รวจสอบประวั ติ ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๕ นาฬิกา

