
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๑๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  คือ   
กระทู้ถาม  ของ  นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสตูล  
พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพฒัน์  
รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาในล าดับถัดไป  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระ 
กระทู้ถามทั่วไป  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้
พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  
เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการเรื่อง 
การรับรองเพศ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาในล าดับถัดไป  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามล าดับที่  ๒  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๓ – ๑๒.๑๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  กรณีการลักลอบขโมยรังนกในเขตพื้นที่สัมปทาน
จังหวัดพัทลุง  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  
เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบ
อิเล็กทรอนิกสส์ารสนเทศ  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๓  
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพัฒนาพื้นทีด่งยาง  ต าบลสวนกลว้ย  
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที ่ ๓  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที ่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายดะนัย  มะหิพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอ านาจเจริญ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓  และ  ๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 (๑)  เรื่อง  ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชุมชนในการก่อสร้างและ
ประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
(นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ)  เป็นผู้ตอบ 

 (๒)  เรื ่อง  ปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน า
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญตัติ
เกี่ยวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  
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๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  
พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ  ซึ่ง  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมขุ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตาก  พรรคพลังประชารัฐ   และนายอรรถกร   
ศิริลัทธยากร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๑)   

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย   
ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  
และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ล าดับที่  ๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)   
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  (NEC)  เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยว 
เข้าประเทศ  ซึ่ง  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดเชียงราย  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนล าดับที่  ๓)  
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๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า  (ตู้สล็อตแมชชีน)  เพื่อป้องกันแหล่ง
อบายมุขของชุมชน  ซึ่ง  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด
ระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๔) 

๕. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
ของประชาชน  ซึ่ง  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังท้องถิ่นไท  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนล าดับที่  ๕) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า  (ตู้สล็อตแมชชีน)  
อย่างครบวงจร  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด  
ศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๖) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและ
อาชญากรรมในสังคม  ซึ่ง  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๗) 

๘. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Urban  Entertainment  Complex)   
ที่อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ง  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล  สมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เป็นผู้เสนอ  ( ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๘) 

๙. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาการเปิดคาสิโน  (ถูกกฎหมาย)  ซึ่ง  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๙)  
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๑๐. ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร  (Entertainment  Complex)  เพื่อเพิ่มรายได้ 
สู่ประเทศการท่องเที่ยวสู่ชุมชน  ซึ่ง  นายพิเชษฐ  สถิรชวาล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธรรมไทย  และนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๑๐) 

๑๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  
เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ   ซึ่ง  นางบุญญาพร   
นาตะธนภัทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังชาติไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนล าดับที่  ๑๑) 

๑๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อจัดระบบการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้เข้าประเทศ   ซึ่ง   
นายชัชวาลล์  คงอุดม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ล าดับที่  ๑๒) 

ที่ประชุมไดล้งมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๖๐  คน  เพื่อพิจารณา  
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย   
 ๑. นายอธริัฐ  รัตนเศรษฐ   ๒. นายบญุลอื  ประเสริฐโสภา 
 ๓. นายสทุัศน์  เงินหมื่น   ๔. นายชัชวาลล์  คงอุดม   
 ๕. นายไผ่  ลิกค์   ๖. นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร   
 ๗. นายพรีะวทิย์  เรื่องลือดลภาค ๘. นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผอืก   
 ๙. นายเอกราช  ช่างเหลา ๑๐. นายด ารงค์  พิเดช 
 ๑๑. นายสะถิระ  เผอืกประพันธุ์   ๑๒. นายชัยชนะ  เดชเดโช 
 ๑๓. นายจีรเดช  ศรวีิราช   ๑๔. นายชยาวธุ  จันทร 
 ๑๕. นายสรุสิทธิ์  วงศ์วทิยานันท์   ๑๖. นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน 
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 ๑๗. นายวิสาร  เตชะธรีาวฒัน์ ๑๘. นายสรุชาติ  ชาญประดษิฐ์ 
 ๑๙. นายบัลลังก์  อรรณนพพร ๒๐. นายอนรุักษ์  ตั้งปณิธานนท์ 
 ๒๑. นายปิยวัฒน  พันธส์ายเชื้อ ๒๒. นายศราวุธ  เพชรพนมพร 
 ๒๓. นายรัฐกิตต์ิ  ผาลีพัฒน ์ ๒๔. นายจักรพล  ตั้งสุทธธิรรม 
 ๒๕. นายนพ  ชีวานันท ์ ๒๖. นายวิชาญ  มีนชัยนันท ์
 ๒๗. นายนิคม  บุญวิเศษ ๒๘. นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท ์
 ๒๙. นายภูดิท  อินสุวรรณ์   ๓๐. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 
 ๓๑. นายสมัฤทธิ์  แทนทรพัย์   ๓๒. นายสริะ  เจนจาคะ 
 ๓๓. นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รตัน์   ๓๔. นายสณัหพจน์  สุขศรีเมือง   
 ๓๕. นายยทุธนา  โพธสุธน   ๓๖. นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ 
 ๓๗. นายสุชาติ  อุสาหะ   ๓๘. นายสมบัติ  อ านาคะ   
 ๓๙. นายณัฏฐพล  จรสัรพีพงษ์   ๔๐. นายชาดา  ไทยเศรษฐ ์
 ๔๑. นายสฤษฏพ์งษ์  เกี่ยวขอ้ง ๔๒. นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ 
 ๔๓. นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ ๔๔. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
 ๔๕. นายโชติพพิัฒน์  เตชะโสภณมณี ๔๖. นายสมเกียรติ  ไชยวิสทุธิกุล 
 ๔๗. นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพพิัฒน์สกุล ๔๘. นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณ ี
 ๔๙. นายปรีชาวุฒิ  ก่ีสิ้น ๕๐. นายกิตติ  ประทีปนาฏศิร ิ
 ๕๑. นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี ๕๒. นายเดชอิศม์  ขาวทอง 
 ๕๓. นายเทพไท  เสนพงศ ์ ๕๔. นายมนตรี  ปานอ้ยนนท์ 
 ๕๕. นายพนิต  วิกิตเศรษฐ ์ ๕๖. นายเสมอกัน  เทีย่งธรรม 
 ๕๗. นายโอภาส  อาลมสิร ี ๕๘. นายสมบูรณ์  มว่งกล่ า 
 ๕๙. นายสทุัศน์  สิวาภริมยร์ตัน์ ๖๐. นางลินดา  เชิดชัย   

ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว  
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายคณิศ  แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์  และนางธัญรัตน์  
อินทร  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกัน
ด าเนินการประชุม  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ตอบช้ีแจง 

๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ  
พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  และนายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  กรรมการ  ป.ป.ช.  
นายนิวัติไชย  เกษมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  และนายอุทิศ  บัวศรี  
รองเลขาธิการคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธานกรรมการ  
ป.ป.ช  ตอบช้ีแจง 

 เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๓๘  นาฬิกา 
 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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


