
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  เป็นพิเศษ 

วันอังคารที ่ ๓๑  พฤษภาคม  ถึงวันศุกร์ที่  ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

  เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๖  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

๑. ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค าพิพากษาเมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  เขตเลือกตั้งที่  ๔  ใหม่   
มีผลให้สมาชิกภาพของ  นายวัฒนา  สิทธิวัง  สิ้นสุดลง  นับแต่วันที่ศาลมีค าวินิจฉัย 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๑๓๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  คือ  นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์  ผู้สมัครเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ังที่  ๓  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์ 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายชัยทิพย์  
กมลพันธ์ทิพย์   ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่   ตามมาตรา  ๑๑๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๗๗  คน 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิ 
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแตว่ันที่  ๗  
มิถุนายน  ๒๕๖๕  
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ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๔. การถ่ายทอดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ได้มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๘  
วรรคสอง  และของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา  ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐  นาฬิกา  เพื่อถ่ายทอด 
ข่าวในพระราชส านักและเหตุการณ์ส าคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในกรณีเร่งด่วน  นอกจากนี้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย  ตั้งแตเ่วลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา  จนเสร็จสิ้นการประชุม  โดยของดการถ่ายทอด
ในช่วงข่าวภาคต่าง ๆ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๖  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน) 

นายกรัฐมนตรีได้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  มีหลักการและเหตุผล  ดังน้ี 

หลักการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  เป็นจ านวนไม่เกิน  

๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

เหตุผล 
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่าย 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
เมื่อพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงหลักการและ

เหตุผลพร้อมค าแถลงประกอบงบประมาณฯ  จบแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาต 
ให้นายชลน่าน  ศรีแก้ว  ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกฯ  อภิปราย  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายสุชาติ  ชมกลิ่น)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)   และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  ตอบช้ีแจง  โดยมีประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  เมื่อการอภิปรายด าเนินมาจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งพักการประชุม 
เวลา  ๒๓.๑๒  นาฬิกา  และนัดประชุมต่อในเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ของวันพุธที่  ๑  
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง   
ได้ด าเนินการประชุมต่อ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์)   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)   ตอบชี้แจง  
โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  เมื่อการอภิปรายด าเนินมา 
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งพักการประชุม 
เวลา  ๐๐.๒๐  นาฬิกา  ของวันพฤหัสบดีที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕  และนัดประชุม
ต่อในเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ได้ด าเนินการ
ประชุมต่อ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ  (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายสุชาติ  
ชมกลิ่น)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
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(นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)   รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  ตอบชี้แจง  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกัน 
ด าเนินการประชุม  ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่  ๑  รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้  และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จ านวน  ๗๒  คน  เพื่อพิจารณา  
คณะกรรมาธิการฯ  ประกอบด้วย 
 ๑. นายอาคม  เติมพทิยาไพสิฐ ๒. นายสันติ  พร้อมพฒัน ์
 ๓. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร ๔. นายอนุชา  นาคาศัย 
 ๕. นายอธริัฐ  รัตนเศรษฐ ๖. นายนิโรธ  สุนทรเลขา 
 ๗. นายวราเทพ  รัตนากร ๘. นายบุญลอื  ประเสริฐโสภา 
 ๙. นางสาวผ่องศรี  ธาราภมูิ ๑๐. นายเทวญั  ลิปตพลัลภ 
 ๑๑. นายไผ่  ลิกค ์ ๑๒. นายพาณุวฒัณ์  สะสมทรัพย ์
 ๑๓. นายชาดา  ไทยเศรษฐ ์ ๑๔. นายสรวุฒิ  เนือ่งจ านงค์ 
 ๑๕. พลโท กิติ  นิมิหุต ๑๖. นายเรอืงไกร  ลีกิจวัฒนะ 
 ๑๗. นายนพดล  พลเสน ๑๘. นายพรีะวทิย์  เรื่องลือดลภาค 
 ๑๙. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง ๒๐. นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ 
 ๒๑. นายสทุิน  คลังแสง   ๒๒. นายสงวน  พงษ์มณ ี
 ๒๓. นายยทุธพงศ์  จรัสเสถยีร ๒๔. นายวิชาญ  มีนชัยนันท ์
 ๒๕. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน ๒๖. นายโกศล  ปัทมะ 
 ๒๗. นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ ๒๘. นายนพพล  เหลืองทองนารา 
 ๒๙. นางอนุรักษ์  บุญศล ๓๐. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
 ๓๑. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปญัญา ๓๒. นางสาวจิราพร  สินธไุพร 
 ๓๓. นายเผา่ภูมิ  โรจนสกุล ๓๔. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย 
 ๓๕. พันต ารวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา   ๓๖. นายสมัฤทธิ์  แทนทรพัย์ 
 ๓๗. นายต่อศักดิ์  อัศวเหม ๓๘. นายสญัญา  นิลสุพรรณ 
 ๓๙. นายจักรัตน์  พั้วช่วย ๔๐. นายสมเกียรติ  วอนเพยีร 
 ๔๑. นายสณัหพจน์  สุขศรีเมือง ๔๒. นายอาดิลัน  อาลอีิสเฮาะ  
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 ๔๓. นางกรณิศ  งามสคุนธ์รตันา ๔๔. นายสรุสิทธิ์  วงศ์วทิยานันท์   
 ๔๕. นางสาวมัลลิกา  จิระพนัธุ์วาณิช ๔๖. นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์ 
 ๔๗. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน   ๔๘. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ   
 ๔๙. นายเอกราช  ช่างเหลา ๕๐. นางนันทนา  สงฆ์ประชา 
 ๕๑. นายปวีณ  แซ่จึง ๕๒. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
 ๕๓. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ ๕๔. นายชัยชนะ  เดชเดโช 
 ๕๕. นายธีรภทัร  พริ้งศลุกะ ๕๖. นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
 ๕๗. นางศรสีมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ ์ ๕๘. นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล 
 ๕๙. นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพพิัฒน์สกุล ๖๐. นายพริษฐ์  วัชรสินธ ุ
 ๖๑. นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณ ี ๖๒. นายวาโย  อัศวรุ่งเรอืง 
 ๖๓. นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วฒัน์   ๖๔. นายบุญสิงห์  วรินทรร์ักษ์ 
 ๖๕. นางสาวจอมขวญั  กลับบ้านเกาะ ๖๖. นายอนรุักษ์  จุรีมาศ 
 ๖๗. นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ๖๘. พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง   
 ๖๙. นายมนญู  สิวาภิรมย์รตัน ์ ๗๐. นางสาวปิยะรัฐชย์  ตยิะไพรัช   
 ๗๑. นายเขตรัฐ  เหลา่ธรรมทัศน์   ๗๒. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
 ก าหนดการแปรญัตติภายใน  ๓๐  วัน 
 
  เลิกประชุมเวลา  ๐๑.๒๘  นาฬิกา  ของวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

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



- ๖ - 
 

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
********************************** 

 

 


