
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนราธิวาส  พรรคประชาชาติ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดเชียงราย  พรรคเพื่อไทย 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑ – ๓  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้
มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง  ๓  กระทู้ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดชลบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า  ภายใต้
การดูแลโดยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 
เกิดความล่าช้าในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  (COVID-19)  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๐.๔๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดชลบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การพัฒนาแหล่งน้ าดิบ  อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๑  
อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๒  และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 (๑) เรื่อง  ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขต   
ต าบลเจริญศิลป ์ อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

 (๒) เรื่อง  การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น  
ในถนนบ้านนาดินจี่  ต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
ไปบ้านโคกค าไหล  ต าบลอ้อมกอ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
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กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้
ดังกล่าว  ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 (๑) เรื่อง  การพัฒนาพื้นที่ดงยาง  ต าบลสวนกล้วย  อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๗๐ 

 (๒) เรื่อง  ปัญหาแม่น้ าแม่กลองตื้นเขิน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนีไ้ปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกล าห้วยกุดนาและ 
โครงการขุดลอกล าห้วยนาน้อย  บ้านโนนกุง  หมู่ที่  ๓  ต าบลเชียงสือ  อ าเภอโพนนาแก้ว   
จังหวัดสกลนคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของ  นายส าลี  รักสุทธี  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบ
มาตรา  ๙๘  (๑๐)  หรือไม่  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  และ
มีค าสั่งให้  นายส าลี  รักสุทธี  หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วรรคสอง
ดังนั้น  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๗๕  คน 

ที่ประชุมรับทราบ  
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๒. การพิจารณาของวุฒสิภา 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

วันอังคารที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๔  และครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๘  เรื่อง  คือ 

  (๑) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป 
ประเทศ  ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนมกราคม – 
มีนาคม  ๒๕๖๔) 

  (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

  (๓) รายงานตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

  (๔) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการ 
ปราบปรามยาเสพติด  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

  (๕) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

  (๖) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

  (๗) รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา 
ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

  (๘) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าป ี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ  วันจันทร์ที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๒   
สถาบันพระปกเกล้า 

 ๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๖  เรื่อง  คือ 

  (๑) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
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  (๒) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย 

  (๓) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ของธนาคารเพื่อการส่งออกและ 
น าเข้าแห่งประเทศไทย 

  (๔) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประจ าป ี ๒๕๖๓  และรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  (ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓) 

  (๕) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงาน  
ศาลปกครอง  ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

  (๖) รายงานผลการปฏบิัติงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลา  
การพิจารณาศึกษา  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๐๖   
วรรคสอง  จ านวน  ๑๒  คณะ  คือ 

 ๑) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติ  เพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน    
ให้เป็นระบบและยั่งยืน  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๒) คณะกรรมาธิการการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตต ิ จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

  (๑) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
ผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

  (๒) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๓) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

  (๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญา
สัมปทานในพื้นที่ภาคใต้  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  
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  (๒) ญัตติเพื ่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิด  
อ่าวมาหยา  จังหวัดกระบี่  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัด 
บริการสาธารณะ  กิจกรรมสาธารณะ  และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับต้ังแต่วันที่  
๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๖) คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติเก่ียวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ  ออกไปอีก  ๔๕  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิในที่ดิน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  
๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๘) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่   
๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๙) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษา  ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 ๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน   
อย่างเป็นระบบ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  ๙๐  วัน   
นับตั้งแต่วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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 ๑๑) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวหา  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗ 

 ๑๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า   
สายสื่อสาร  และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม 
และระเบียบวาระที่  ๗.๔  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ านวน  ๙  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๑๑  วันพุธที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑๒  วันพุธที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๓  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๔  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๕  วันพุธที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๖  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๗  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๘  วันพุธที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๙  วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๙  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่  ๗.๔  ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๔)  
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ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอถอนเรื่องดังกล่าว   
ออกจากระเบียบวาระการประชุม  เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้พิจารณา 
เสร็จแล้ว  ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๑ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง 
ในล าดับถัดไป  คือ 

๔. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นางสุพินญา  จ าปี  นายสมบัติ  ลีลาพตะ  และนายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์  ผู้แทน
จากส านักงาน  กสทช.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๓   
เดือนมกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๔  และเดือนเมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๔) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายอนุชา  นาคาศัย  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  นายดนุชา  พิชยนันท์  
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายวรากรณ์  สามโกเศศ  
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  นายวรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ  
นายสุรพงษ์  มาลี  นายไมตรี  อินทุสุต  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  นายวิชญ์พิพล  
ติวะตันสกุล  นายปุณณลักข์  สุรัสวดี  นางสาวภัทรพร  เล้าวงค์  นายธงธน  เพิ่มบถศรี  
และนายนาทวุฒิ  ตรีเพ็ชร์  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  เข้าร่วมชี้แจง 
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีผู้แทนจาก
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ตอบชี้แจง 
  



-  ๙  - 
 

๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายจีระพัฒน์  พันธุ์ทวี  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  นายภพ  เอครพานิช   
และนายศุภกิจ  แย้มประชา  รองเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  นางเพ็ญวิภา   
ลอยกุลนันท์  นางพรนิภา  ธนาธรรมนันท์  นางเพ็ญนภา  นาครักษ์  นางประภาวรรณ   
ศรีอัมพรแสง  และนางสมบูรณ์  ฐาปนะดิลก  ผู้แทนจากส านักงานศาลยุติธรรม   
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  เลขาธิการส านักงาน 
ศาลยุติธรรม  และรองเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  ตอบช้ีแจง  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม 

๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางพรรณี  พุ่มพันธ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  นายบัญญัติ  คันธา  ผู้อ านวยการ 
ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ  นางประภาพรรณ  พิพัฒนสมพร  ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารการคลังและรายได้  นายสมพงษ์  ผิวทอง  นางสาวอุไทย  ธรรมมา  
นางสาวณัฐนันท์  พรหมเส็น  และนายไกรวิทย์  พระสว่าง  ผู้แทนจากกรมการขนส่ง 
ทางบก  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองอธิบดีกรม 
การขนส่งทางบก  และผู้อ านวยการส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ  ตอบช้ีแจง 

๘. รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช.  ประจ าปี  ๒๕๖๓  และรายงาน
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  กสทช.  ส านักงาน  กสทช.   
และเลขาธิการ  กสทช.  ประจ าป ี ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดอ้นุญาตให้   
นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ  กสทช.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี  มะนะเวศ  
รองเลขาธิการ  กสทช.  นายเสน่ห์  สายวงศ์  นายสมบัติ  ลีลาพตะ  นางสาวจิตสถา   
  



-  ๑๐  - 
 

ศรีประเสริฐสุข  นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง  และนายนิพนธ์  จงวิชิต  ผู้แทนจากส านักงาน  
กสทช.  นายพันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญา  นายณภัทร  วินิจฉัยกุล  นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ   
พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว์  และนายไพโรจน์  โพธิไสย  ผู้แทนจากคณะกรรมการ 
ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองเลขาธิการ  กสทช.   
ผู้แทนจาก  ส านักงาน  กสทช.  ผู้แทนจากคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๐  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th 


