
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๓  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  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคก้าวไกล  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 
เกิดความล่าช้าในการท าธุรกรรมทางการเงิน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)   ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจ 
การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  (COVID-19)  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการกับ
ผู้กระท าความผิดคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  
นาคาศัย)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การบรรจุต าแหน่งพนักงานราชการของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๔ – ๑๒.๓๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง   ปัญหาแม่น้ าแม่กลองตื้นเขิน   



-  ๓  - 
 

ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การพัฒนาแหล่งน้ าคลองตาชี  อ าเภอยะหา  
จังหวัดยะลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชลบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การพัฒนาแหล่งน้ าดิบ  อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๑  
อ่างเก็บน้ าห้วยตู้  ๒  และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกล าห้วยกุดนาและ
โครงการขุดลอกล าห้วยนาน้อย  บ้านโนนกุง  หมู่ที่  ๓  ต าบลเชียงสือ  อ าเภอโพนนาแก้ว  
จังหวัดสกลนคร   

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

 (๑) เรื่อง  ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขต  
ต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   

 (๒) เรื่อง  การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น  
ในถนนบ้านนาดินจี่  ต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ไปบ้าน
โคกค าไหล  ต าบลอ้อมกอ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   
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กระทู้ถามในล าดับที่  ๔  และ  ๕  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน า
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสุทิน  แก้วพนา  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายจิตรกร  ว่องเขตกร  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายสมศักด์ิ  พันธ์เกษม  
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

๑. สถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ  ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อชาติ  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   

๒. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (รายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ที่ประชุมรับทราบ   

ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
เรื่องการก าหนดโซนพื้นที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล    
ซึ่ง  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอด้วยวาจา  เพื่อขอให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๘  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและในด้านอื่น ๆ  ที่มีต่อประชาชนจากนโยบายการเปิดประเทศ   ซึ่ง  
นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประเด็นการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดประเทศทางด้านสาธารณสุขและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ   
ซึ่ง  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ   
พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาประสิทธิภาพของ
มาตรการและผลกระทบจากนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล   ซึ่ง  นายสาทิตย์   
วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีการเปิดประเทศ
ของรัฐบาล  ซึ่ง  นายซูการ์โน  มะทา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดยะลา   
พรรคประชาชาติ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการเปิดประเทศที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่ง  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชรีายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องนโยบาย  
การเปิดประเทศในประเด็นเรื่องความพร้อมทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ   ซึ่ง  
นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการเปิดประเทศ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อความพร้อมทางด้านสาธารณสุข  ด้านเศรษฐกิจ  และ  
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน  ซึ่ง  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชลบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบของ 
การเปิดประเทศและหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  ซึ่ง  
นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  
และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
  



-  ๗  - 
 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๙  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ได้ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
รับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๒๒.๐๐  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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