
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายชัยวฒุิ  ธนาคมานุสรณ)์  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ  (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันท าให้เกิด 
น้ าท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตัง้
นายต ารวจและการคัดเลือกต ารวจราบ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยาง
กั้นแม่น้ าเลยเพื่อกักเก็บน้ า  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที ่ ๓  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ข้าวหอมมะลิราคาตกต่ า  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายสินิตย์  เลิศไกร)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๒ – ๑๒.๑๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลประเภทบุคคลทั่วไป
หรือรายย่อย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)  
เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การเลือกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต าบลบุดี   
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ ์ 
เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้สร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม   
บ้านนาดินจี่  ต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  และบ้านโคกค าไหล  
ต าบลอ้อมกอ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายดะนัย  มะหิพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอ านาจเจริญ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทาน  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายดะนัย  มะหิพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอ านาจเจริญ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน า
ระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้เสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง)  จ านวน  ๒  ครั้ง  ดังนี ้

ครั้งที่  ๒๐  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๒๑  วันพุธที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๒  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ   

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 
 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายรังสิมันต์  โรม  และนางสุเนตตา  แซ่โก๊ะ  
เป็นกรรมาธิการ  แทน  นายวินท์  สุธีรชัย  และนางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ  

๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชี 
รายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ  ขยายเวลาพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
เรื่อง  การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  จ านวน  ๙  เรื่อง  คือ 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่   ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน  จ านวน  ๗  เรื่อง  
ดังน้ี 

 ๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม  
ส านักงานประกันสังคม  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
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 ๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 ๓) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 ๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช.  ประจ าปี  ๒๕๖๓  และรายงาน
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  กสทช.  ส านักงาน  กสทช.   
และเลขาธิการ  กสทช.  ประจ าป ี ๒๕๖๓ 

 ๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน
การเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 ๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และรายงานสถานการณ์การทุจริต
ประเทศไทย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ๗) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และรายงานสถานการณ์การทุจริต  
ประเทศไทย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันจันทร์ที่  ๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังน้ี 

 ๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระถัดไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ  ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพุธที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  
Complex)  เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ  ซึ่ง  นายภาคภูมิ  
บูลย์ประมุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตาก  พรรคพลังประชารัฐ  และนายอรรถกร  
ศิริลัทธยากร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ    
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๙๓)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกัน 
อีก  ๑๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ  ซึ่ง  พลตรี ทรงกลด  
ทิพย์รัตน ์ เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๕) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย   
ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  
และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔๑) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)   
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  (NEC)  เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยว 
เข้าประเทศ  ซึ่ง  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดเชียงราย  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๗๙) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่
ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า  (ตู้สล็อตแมชชีน)  เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน  
ซึ่ง  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๙๒) 
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๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ   
เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน  ซึ่ง  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๙๘) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า  (ตู้สล็อตแมชชีน)  
อย่างครบวงจร  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐๒) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและ
อาชญากรรมในสังคม  ซึ่ง  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด
ระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑๘) 

๘. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Urban  Entertainment  
Complex)  ที่อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระที่  ๕.๑๘๗) 

๙. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาการเปิดคาสิโน  (ถูกกฎหมาย)  ซึ่ง  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์   เป็นผู ้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๙๑) 

๑๐. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร  (Entertainment  Complex)  เพื่อเพิ่ม
รายได้สู่ประเทศการท่องเที่ยวสู่ชุมชน  ซึ่ง  นายพิเชษฐ  สถิรชวาล  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธรรมไทย  และนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ 
วาระที่  ๕.๑๙๒) 
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๑๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ   ซึ่ง  นางบุญญาพร   
นาตะธนภัทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังชาติไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๙๕) 

๑๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อจัดระบบการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้เข้าประเทศ   ซึ่ง   
นายชัชวาลล์  คงอุดม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เนื่องจากญัตติในล าดับที่  ๑  ผู้เสนอญัตตไิด้ถึงแก่อนิจกรรม  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ 
การประชุม  และญัตติในล าดับที่  ๔  ผู้เสนอญัตติได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมญัตติโดยเปลี่ยนชื่อเป็น   
ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า  (ตู้สล็อตแมชชีน)  เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน   
ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอนญัตติและแก้ไขเพิ่มเติมญัตตดิังกล่าวได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๑   

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๑๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม   
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   

 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๗  นาฬิกา 
 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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


