
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ  ตึกรัฐสภา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐ นาฬิกา 

เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา  
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และผลการดําเนินการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
ดังนี้ 
      ๑) เรื่อง แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด
ผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ กรณีศึกษา : ลําไย ลิ้นจี่ และส้ม 
      ๒) เรื่อง แนวทางในการพัฒนามะละกอไทยอย่างยั่งยืน 
      ๓) เรื่อง แนวทางในการพัฒนาส้มโอไทยอย่างยั่งยืน  
  ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแล้ว  
  ๓. ตามที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ 
ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้องแล้ว         
มีคําสั่งให้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๕ และข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญ    
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ (๑๑) และในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร
ได้ส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง หรือไม่นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้องแล้วมีคําสั่งให้รับไว้พิจารณาเช่นเดียวกัน  
 

 (โปรดพลิก)  
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  ๔. แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน
กําหนดเวลาสิบห้าวัน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม จํานวน ๙ กระทู้  
  ๕. ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้แทน
ของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อที่จะมาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา   
จากนายวิเชียร  คันฉ่อง เป็นนายถนอม  ส่งเสริม  

  ต่อมา  ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ 
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

  ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าว 

  จากนั้น  ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับการประสานจากรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในการตอบชี้แจงกระทู้ถามด่วน เรื่อง การขายหุ้นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ของกระทรวง 
การคลัง ของนายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๒) กระทู้ถามด่วน เรื่อง     
การดําเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ของนายอนุรักษ์  นิยมเวช ถามนายกรัฐมนตรี 
(ลําดับที่ ๓.๓) และกระทู้ถามด่วน เรื่อง เหตุการณ์อาสาสมัครทหารพรานกราดยิงชาวบ้านตําบลปูโละปุโย 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์  บารู ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๔) มีภารกิจสําคัญจึงขอเลื่อน
การตอบชี้แจงกระทู้ถามดังกล่าวออกไป และประธานวุฒิสภาได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา ๑๕ นาที 

  ต่อจากนั้น  ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม ตามลําดับ ดังนี้ 
  ๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ของพลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๑)  
  ๒. กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันออนไลน์ 
ของนายสิริวัฒน์  ไกรสินธุ์ ถามนายกรัฐมนตรี (ลําดับที่ ๓.๕)  
  ในการนี้  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว 

  ประธานวุฒิสภาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ 
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ในการประชุมวุฒิสภา     
ครั้งนี้ ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และอนุญาตให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระราชกําหนดทั้งสองฉบับดังกล่าว คนละ ๑๕ นาที  
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  หลังจากนั้น  ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมได้เสนอให้    
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๑) และพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (เรื่องด่วนที่ ๒) โดยที่   
พระราชกําหนดทั้งสองฉบับ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกัน ที่ประชุมจึงให้พิจารณาพระราชกําหนด   
ทั้งสองฉบับไปในคราวเดียวกัน แต่ให้แยกลงมติทีละฉบับ ตามลําดับ หลังจากนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์  
ณ ระนอง) ชี้แจงเหตุผลประกอบการเสนอพระราชกําหนดทั้งสองฉบับ ได้มีสมาชิกฯ อภิปราย    
แสดงความคิดเห็นจนได้เวลาพอสมควร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง         
(นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) และคณะผู้ชี้แจงได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนด
ทั้งสองฉบับดังกล่าวทีละฉบับ ตามลําดับ  
 
  
      เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๕๕  นาฬิกา 

 
           

           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 
                     เลขาธิการวุฒิสภา   
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สรุปผลการพิจารณาพระราชกําหนด 

อนุมัติพระราชกําหนด จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี ้
๑. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก 
    อุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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