สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๓
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภา
วันจันทร์ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
ผลัดเปลี่ยนทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธานของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดาเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม
จำนวน ๒ เรื่อง
๑.๑ รับทราบผลการดาเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา
ติด ตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น
การปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๑.๒ รับทราบผลการดาเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส COVID – 19 และข้อเสนอแนะ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์
ที่ประชุมรับทรำบ
(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม

ไม่มี

๒
(๓) กระทู้ถำม
๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรือ่ ง

๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรในกำรควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตรำย
สำรเคมีขยะพิษ หรือของเสียอันตรำย นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
ผลกำรพิจำรณำ
ด้ ว ยปั จ จุ บั น มี วั ต ถุ อั น ตรายหรื อ ของเสี ย อั น ตรายที่ มี แ หล่ ง ที่ ม าทั้ ง จาก
ภายในประเทศ และลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งวัตถุอันตรายหรือของเสียอันตรายเหล่านี้อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีรายงานว่า ในปี ๒๕๖๑ มีการนาเข้าขยะปนเปื้อน
สารเคมี จานวน ๕๘ ตัน มาทิ้งในประเทศไทย ทั้งยังมีการนาตู้ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสารพิษไปทิ้งไว้
ในโรงงานร้างในจังหวัดระยอง ส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ และในปี ๒๕๖๒ เรือ
ขนสารฟอกขาวจากเซี่ยงไฮ้มายังประเทศไทย เกิดการลุกไหม้ระหว่างอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ส่งผลให้มี
สารพิษแพร่กระจายไปถึง ๕ กิโลเมตร มีประชาชน ๒๐๐ คน ได้รับผลกระทบจากสารดังกล่าว และจาก
ตัวเลขสถิติพบว่า ประเทศไทยมีการนาเข้าเศษขยะพลาสติก ดังนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีการขออนุญาตนาเข้า
๗๐,๐๐๐ ตัน แต่น าเข้ า จริง ๕๕๒,๙๑๒ ตัน ในปี ๒๕๖๒ มี ก ารขออนุ ญ าตน าเข้า ๔๐,๐๐๐ ตั น
แต่นาเข้าจริง ๒๘๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่า สาเหตุที่ตัวเลขไม่ต รงกัน มาจาก
การตกค้าง ซึ่งจะหมดในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ๒๕๖๐ มีการนาเข้า
๕๓,๒๙๑ ตัน และในปี ๒๕๖๑ มีการนาเข้า ๓๘,๔๒๓ ตัน ประกอบกับในปี ๒๕๖๑ มีการนาเข้าวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร โดยเป็นสารกาจัดวัชพืช ๑๒๕,๒๘๐ ตัน สารกาจัดแมลง ๑๘,๐๕๗ ตัน และ
สารป้องกันและกาจัดโรคพืช ๒๑,๐๐๔ ตัน ขอเรียนถามว่า ภาครัฐมีมาตรการในการจัดการควบคุม
ตรวจสอบ วัตถุอันตราย สารเคมี ขยะพิษ หรือของเสียอันตรายในประเทศ รวมถึงกรณีที่มีการลักลอบ
นาเข้ามาในประเทศผ่านตู้ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือไม่ อย่างไร และภาครัฐได้มีการบูรณาการข้อมูล
อย่างรอบด้านเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สารเคมีขยะพิษ หรือของเสียอันตราย รวมถึงกรณีการนาเข้ามา
ในประเทศผ่านตู้ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนมีความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายห้ามนาเศษพลาสติกเข้าประเทศ ในปี ๒๕๖๓ อย่างไร
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูถ้ ูกตั้งกระทู้ถาม
ตอบชี้แจงว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการในการจัดการควบคุม ตรวจสอบ วัตถุอันตราย หรือของ
เสียอันตรายในประเทศอย่างครบวงจร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสารเคมีอันตราย ของเสียเคมีวัตถุ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว จะถูกควบคุมเป็นวัตถุอันตราย ซึ่งการนาเข้า ผลิต ส่งออก นาผ่าน

๓
หรือมีไว้ในครอบครองจะต้องได้รับอนุญาต และสามารถประกาศห้าม (ban) ได้ หากก่อให้เกิดผลเสียหาย
ร้ายแรงต่อประเทศ และมีการกาหนดมาตรการควบคุมสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนด้วย สาหรับกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกทั้งมีการควบคุม
การน าเข้า กากอุต สาหกรรมจากต่างประเทศ โดยการนาเข้ าของเสียตามอนุสั ญญาบาเซลว่า ด้ว ย
การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกาจัด ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกต้องได้รบั
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และหากพบว่ามีการลักลอบนาเข้า
ของเสียก็สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้ ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ขณะนี้ มีการประกาศ
ห้ามนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์หรือเศษมาเป็นวัต ถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
ในกรณีเศษพลาสติกที่ตกค้างที่ท่าเรือ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
ให้กรมศุลกากรปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลักดันตู้สินค้ากลับประเทศต้นทางได้ทันที
แทนที่จะยึดมาขายทอดตลาด สาหรับตู้สินค้าที่จะนาเข้าประเทศจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างชะลอ
การออกใบอนุญาตนาเข้าเศษพลาสติกทั้งหมด จนกว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะมีมติและทารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ประสานงานร่วมกับกรมศุลกากร และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การควบคุม ตรวจสอบ และกากับดูแล
มีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัตถุอันตรายและของเสีย
อันตรายของประเทศได้อย่างครบวงจร
๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลและกำรฟื้นฟู
ควำมอุดมสมบูรณ์ของทะเล ทั้งทะเลอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันด้วยปะกำรังเทียมรูปโดมทะเล
(Seadome) (นำยสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)
ผลกำรพิจำรณำ
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ผูถ้ ูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔
๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
ที่กระทบต่อนักศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ (นำยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ผลกำรพิจำรณำ
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ

จำนวน ๓ เรือ่ ง

๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดซื้อถุงมือยำงขององค์กำรคลังสินค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ (นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์)
ผลกำรพิจำรณำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม
ติ ด ภารกิ จ ไม่ ส ามารถมาตอบกระทู้ ถ ามได้ จึ ง ท าให้ ก ระทู้ ถ ามดั ง กล่ า วตกไป ทั้ ง นี้ หากสมาชิ ก
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป
๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ทิศทำงนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำ
(นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม)
ผลกำรพิจำรณำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม
ติ ด ภารกิ จ ไม่ ส ามารถมาตอบกระทู้ ถ ามได้ จึ ง ท าให้ ก ระทู้ ถ ามดั ง กล่ า วตกไป ทั้ ง นี้ หากสมาชิ ก
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

๕
๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรเตรียมรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID 19
จำกท่ำขี้เหล็ก (นำยเจตน์ ศิรธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
ผลกำรพิจำรณำ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล ) ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทาให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป
เรื่องด่วน

จำนวน ๓ เรื่อง

๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
ผลกำรพิจำรณำ
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อที่ประชุม และผลการพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีจานวน ๑๓ มาตรา คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิก
วุฒิสภาเสนอคาแปรญัตติ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้
ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง
ค าปรารภ แล้ ว พิ จ ารณาเรี ย งล าดั บ มาตราจนจบร่ า ง แล้ ว ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๓ เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ
สภาผู้แทนราษฎร ๑๙๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และลงมติ
เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง

๖
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
ผลกำรพิจำรณำ
นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม
และผลการพิจารณาดาเนิ นการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งในชั้นการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีจานวน ๓ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น ไม่มี
สมาชิกวุฒิสภาเสนอคาแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้ น ที่ป ระชุม ได้พิ จ ารณาร่า งพระราชบั ญญั ติ ใ นวาระที่ ๒ โดยเริ่ม ต้ น ด้ว ยชื่อ ร่ า ง
คาปรารภ และพิจารณาเรียงตามลาดับมาตราจนจบร่าง แล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วย
กับสภาผู้แทนราษฎร ๒๐๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และลงมติ
เห็ นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญเพื่ อแจ้ง ไปยั งคณะรัฐมนตรี ดาเนิ นการต่อไป
ด้วยคะแนนเสียง ๑๙๑ เสียง ไม่เห็นด้วย ๒ เสียง งดออกเสียง ๑๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรวินิจฉัยชีข้ ำดอำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
ผลกำรพิจำรณำ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อที่ประชุม และผลการพิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่า
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจานวน ๘ มาตรา คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น
และไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคาแปรญัตติ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง
ค าปรารภ แล้ ว พิ จ ารณาเรี ย งล าดั บ มาตราจนจบร่ า ง แล้ ว ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๓ เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ

๗
สภาผู้แทนราษฎร ๒๑๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และ
ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ๒๐๘ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี
(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว

ไม่มี

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ

ไม่มี

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

ไม่มี

(๗) เรื่องอื่น

ไม่มี

เลิกประชุม เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ

