
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนราพัฒน์  แก้วทอง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสนัต ิ 
พร้อมพัฒน์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  นโยบายในการด าเนินการชดเชย
ราคาน้ ามันให้กับประชาชน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดชลบุรี  พรรคเศรษฐกิจไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชน อ าเภอสัตหีบ  กับการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงรอบเมืองสัตหีบ  
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๙ – ๑๒.๐๗  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดชลบุรี  พรรคเศรษฐกิจไทย  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 ๑) เรื่อง  การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  เพื่อดึงดูดและรองรับ
นักท่องเที่ยวในอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  เป็นผู้ตอบ 

 ๒) เรื่อง  การแก้ไขปัญหาและการป้องกันกรณีที่พี่น้องประชาชน 
โดนฉ้อโกงจากการซื้อของผ่านสื่อออนไลน์   โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขอเอกสารสิทธิในพื้นที่หัวไร่ปลายนา  
ต าบลบงเหนือ  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการ
บริหารงาน  บริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได ้
รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัด
ลพบุรี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่หนึ่ง  ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันอังคารที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงานการปฏิบัติงานของ
ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

  (๑) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

  (๒) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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 ๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ไดล้งมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการ 
ขยายระยะเวลาการพิจารณาศกึษา  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ข้อ  ๙  (๒)  และข้อ  ๑๐๖  วรรคสอง  จ านวน  ๑๒  คณะ  คือ 

 ๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  
เพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว  ออกไปอีก  
๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 ๒) คณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศึกษาญตัติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสญัญาสมัปทาน 
ในพื้นที่ภาคใต ้ ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 ๓) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณา  จ านวน  ๓  เรื่อง 

  (๑) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  และอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๘  เมษายน  
๒๕๖๕  และอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

  (๒) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่
วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  และอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

  (๓) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  (เรื่องร้องเรียนที่  ๑๒)  
ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๕  และอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่ 
วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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 ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการ 
ควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง  True  กับ  DTAC  และการค้าปลีก – ค้าส่ง   
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่ 
วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 ๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสนิคา้
อุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  
๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  และอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 ๖) คณะกรรมาธิการการพลังงาน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน  
ให้เป็นระบบและยั่งยืน  ออกไปอีก  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 ๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
จัดบริการสาธารณะ  กิจกรรมสาธารณะ  และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศกึษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๕  
และอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 ๘) คณะกรรมาธิการการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ญัตติ  จ านวน  ๒  เรื่อง 

  (๑) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศกึษา  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต ่
วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

  (๒) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
ผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๗  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 ๙) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติแนวทางในการส่งเสริม  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕ 
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 ๑๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศกึษาเรื่องดังกลา่วออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๐  
เมษายน  ๒๕๖๕ 

 ๑๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ
ปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว 
ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 ๑๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า  
สายสื่อสาร  และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้น าเรื่อง  ขออนุญาตสภาผู้แทน 
ราษฎรเพื่อเรียกตัว  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มายังพนักงานสอบสวน
เพื่อด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระหว่างสมัยประชุม  ออกจาก
ระเบียบวาระการประชุม  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
ข้อ  ๑๘๗  วรรคสอง 

๔. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ของสภาผู้แทนราษฎร  
(รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

๕. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติรวม  ๓  ฉบับ  ของสภาผู้แทนราษฎร  (รายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา 
คดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
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 ๓) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

๖. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ของสภาผู้แทนราษฎร  (รายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๒๗  วรรคสอง  ประกอบข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๓  รับรอง
รายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อจากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ านวน  ๙  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่ ๙ วันพุธที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๑ เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๓ เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๒๐  และวันเสาร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ  วันเสาร์ที่  ๒๑  และวันอาทิตย์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๖ เป็นพิเศษ  วันอังคารที่  ๓๑  สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่  ๓  กันยายน  

๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑๗ เป็นพิเศษ  วันเสาร์ที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๙  ครั้งดังกล่าว 
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ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  สถาบัน
การเงิน  และตลาดการเงิน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายสุพล  ฟองงาม 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 
ปรับตัวสูงขึ้น  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระ 
ที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม  และนายทศพร  เสรีรักษ์  
เป็นกรรมาธิการ  แทน  นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม  และนายทศพร  เสรีรักษ์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๘) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายนราพัฒน์  แก้วทอง  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายอภิชัย  เตชะอุบล 

๕. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม  ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๘  
พฤษภาคม  ๒๕๖๕  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๑๑) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 
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๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง 
แบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจ
กาสิโนถูกกฎหมาย  และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน 
ผิดกฎหมาย  การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์   ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่  ๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๕  (ซึ่งยังมไิด้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

๗. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  การจัดเก็บรายได้
และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย  และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
บ่อนการพนันผิดกฎหมาย  การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายชัชวาลล์  คงอุดม 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
เรื่องต่าง ๆ  ในล าดับถัดไป  คือ 

๑. รายงานประจ าป ี ๒๕๖๒  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   

นางสาวสุปราณี  คุปตาสา  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  นายชนาสิน   
สิมะด ารงค์  รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  และนางสาวภิม  นครศรี  
ผู้แทนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลั งการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมี    
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง 
  



-  ๑๐  - 
 

๒. การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๖๒  และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับ 
ปี  ๒๕๖๒  ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  นางสาวพรรณกนก  ศรีสมศักดิ์  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงิน
และบริหารพัสดุที่  ๑๓  นางสาวรัชนู  ทั่วจบ  นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน  รองเลขาธิการ   
กสทช.  สายงานกิจการโทรคมนาคม  นายเสน่ห์  สายวงศ์  นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ   
และนางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง  ผู้แทนจากส านักงาน  กสทช.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองเลขาธิการ  กสทช.   
สายงานกิจการโทรคมนาคม  ตอบช้ีแจง 

๓. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๔. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๘  แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประกอบมาตรา  ๑๐  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟ ู
เศรษฐกิจและสังคม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให ้  
นายเอด  วิบูลย์เจริญ  ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ  นางสาวอุปมา  ใจหงษ์  นางสาวสิริภา   
สัตยานนท์  และนายอัคนิทัต  บุญโญ  ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง  ๒  ฉบับดังกล่าว  ภายหลังการอภิปราย 
ของสมาชิกฯ  ที่ปรึกษาด้านหน้ีสาธารณะ  ตอบช้ีแจง 



-  ๑๑  - 
 

๕. รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายกิติพงค์  พร้อมวงค์  ผู้อ านวยการ  สอวช.  ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  รองปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  รองศาสตราจารย์พงศ์พันธ์   
แก้วตาทิพย์  นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ  นางสาวสลิลวรรณ  กลับประสิทธิ์  และ  
นายภาสพงศ์  อารีรักษ์  ผู้แทนจาก  สอวช.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ผู้อ านวยการ  สอวช.   
ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๘  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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