
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพุธที่  ๑  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๔  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๖  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  เป็นพิเศษ   
วันอังคารที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว 

๒. เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  ได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นว่าพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และ
พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ  
มาตรา  ๑๘๔  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย   
ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องรอการพิจารณาพระราชกําหนดทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าวไว้ก่อน  
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  ๑๘๕ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

(สําเนา)
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 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา 
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๑)  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพุธที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๓๑  คน  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมาธิการฯ  
ประกอบด้วย 
 ๑. ศาสตราจารย์ พลตํารวจตรี พิศาล  มุขแจ้ง ๒. นางปัจฉิมา  ธนสนัติ 
 ๓. นายสมศักด์ิ  พณิชยกุล ๔. นายบุญมา  เตชะวณิช 
 ๕. นางสาววันดี  สุชาติกุลวิทย์ ๖. ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์ 
 ๗. นายองอาจ  วชิรพงศ์ ๘. นายกมล  บันไดเพชร 
 ๙. นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง ๑๐. นายเรืองเดช  สุพรรณฝ่าย 
 ๑๑. นายมานะ  โลหะวณิชย์ ๑๒. นายโกศล  ปัทมะ 
 ๑๓. นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ ๑๔. นายเรวัต  สิรินุกุล 
 ๑๕. นายสุวัฒน์  ม่วงศิริ ๑๖. นายสากล  ศรีวันทา 
 ๑๗. นายอภิวุฒิ  ทองคํา ๑๘. นายอธิป  อัศวานันท์ 
 ๑๙. นางสาวกรชนก  ศรีสังข์ ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  ธนาดิเรก 
 ๒๑. นายณรงค์  ดูดิง ๒๒. นายกุลเดช  พัวพัฒนกุล 
 ๒๓. นายรุจิระ  บุนนาค ๒๔. นายยุทธนา  เลี่ยวสมบรูณ์ 
 ๒๕. นายเกียรติ  สิทธีอมร ๒๖. นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์   
 ๒๗. นายอลงกรณ์  พลบุตร ๒๘. นายมารุต  มัสยวาณิช 
 ๒๙. นายบุญดํารง  ประเสริฐโสภา ๓๐. พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร 
 ๓๑. นายสุชาติ  ชมกลิ่น  
  กําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วนั 



 
- ๓ -

 ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา 
ระเบียบวาระเรื่องด่วนตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๓) 

๒. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ที ่ได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๑๔) 

 จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง 
การถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกําหนดทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว  นอกจาก 
มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  และสถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภาตามปกติแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุม
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๑  วรรคสอง 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามที่ท่ีประชุมมีมติ  คือ 

๑. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๓) 

๒. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ที ่ได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๑๔) 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณาพระราชกําหนดในระเบียบวาระ 
เรื่องด่วนที่  ๑๓  และ  ๑๔  พร้อมกันไปเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน  แต่ให้แยก 
ลงมติ  ทีละฉบับ  ตามลําดับ 
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 เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายกิตติรัตน์  
ณ ระนอง)  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมี
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกัน
ดําเนินการประชุม  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายกิตติรัตน์  
ณ ระนอง)  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู ้แทนราษฎรคนที ่หนึ ่งได้สั ่งเลื ่อน 
การพิจารณาพระราชกําหนดดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๐๐.๔๖  นาฬิกา  ของวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๑  ฉบบั  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

 
********************************** 

 
 


