
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

   วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร    
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน        
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24  เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม        
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

                                   1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การทุจริต การซื้อขายข้อมูล การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐในช่วง ปี 2563 - 2565 โดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
                                            เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดภารกิจส าคัญ มอบหมายให้ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน แต่ เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ติดภารกิจ ไม่สามารถตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ถามออกไปก่อน 
                                 1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        
พ .ศ . 2562  ส่งผลกระทบในการจัดเก็บภาษีต่อเกษตรกร โดย นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี   
                                           การที่รัฐบาลได้ใช้กฎหมายฉบับนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
มาตรการในการแบ่งเบาภาษีให้กับประชาชน ในปี 2565 รัฐบาลจะด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีเกษตรกรรม โดยเฉพาะที่เป็นปัญหามาก คือ ที่รกร้างว่างเปล่ามีอัตราการจัดเก็บตั้งแต่ร้อยละ 0.03      
และจะคิดเพ่ิมขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 3 ของราคาประเมินหากไม่ได้ท าประโยชน์          
เป็นเวลานาน เช่น หากท่ีดินที่รกร้างเป็นผืนเดียวกันมีขนาด 10 ไร่ มีราคาประเมินอยู่ที่ 10 ล้านบาท หากไม่ได้
ท าประโยชน์และทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี จนต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุดร้อยละ 3 แล้ว 
จะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมากท าให้ได้เห็นที่ว่างเปล่าจ านวนมากมีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ที่ดิน
กลายเป็นที่ท าเกษตรกรรม (เทียม) ที่คนรวยในเมืองใช้ส าหรับปลูกกล้วยเพ่ือหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงภาษี 
ดังนั้น รัฐบาลควรต้องหาแนวทางชะลอการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไว้ก่อน และรัฐบาลมีการชดเชยอย่างไรบ้าง 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย          
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ฐานในการจัดเก็บภาษีโดยค านึงถึง           
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนยากไร้ ซึ่งใช้ อัตราการเก็บภาษี โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)                
ได้ด าเนินการเกี่ยวกับคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยที่ภาษีเดิมไม่สะท้อนความเป็นจริง แต่กรณีที่ไม่ผ่าน
การกลั่นกรองนั้น ต้องยอมรับว่าขณะนั้นยังไม่มีสภา แต่  คสช.มีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ อีกทั้ง             
หากไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถแก้ไขพระราชบัญญัติดั งกล่าวได้                
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคนรวยจ่ายภาษีอย่างจริงจัง เช่น คนที่มีที่ดินที่ปล่อยรกร้างเกิน      
3 ปี ต้องเก็บภาษีสูงขึ้นเพราะเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ต้องการให้เกษตรกรเช่าหรือ          
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ท าด้านการเกษตรโดยตรง อย่างไรก็ตาม คสช.พยายามออกกฎหมายที่ไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชน        
โดยมีแนวทางคือต้องการให้เกษตรกรรับภาระด้านภาษีน้อยกว่าคนรวย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยให้ท้องถิ่นในระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลได้น างบกลางไปใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเป็นจ านวนมาก รวมทั้งใช้ใน
ภารกิจอ่ืน ๆ  ในหลาย ๆ ด้าน  

1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
                                  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส ของกองบังคับการ
ปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                            จากกรณีการเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส เพ่ือใช้ในภารกิจอารักขาระดับ 
VVIP ของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ              
มีราคาค่าเช่าคันละประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งแพงกว่าค่าจัดซื้อซึ่งมีราคาไม่ถึง 4 ล้านบาท ท าให้เกิดข้อครหา  
ในสังคมต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน จึงขอเรียนถามว่า 
                                            1. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการเช่ารถดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างไร 
และใครเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ เหตุใดจึงไม่มีการใช้ราคาที่เป็นจริ งในการจัดหาเพ่ือรักษาประสิทธิภาพ      
และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
                  2. หากการจัดหารถเช่าดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุใดหลักเกณฑ์
จึงเอื้อให้มีการจัดหารถโดยมีข้อครหาจากสังคมเก่ียวกับราคาท่ีสูงจนผิดสังเกตขนาดนี้ 
                 พลเอก ชัยชาญ  ช้ างมงคล รัฐมนตรีช่ วย ว่าการกระทรวงกลาโหม             
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ภารกิจของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 
กองบัญชาการสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ นอกจากภารกิจส าคัญในการถวายความปลอดภัย       
ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ยังมีภารกิจป้องกัน
อาชญากรรม เช่น การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย 
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภารกิจจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในการลาดตระเวน การตรวจตรา       
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งพ้ืนที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการเช่าและการซื้อ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา       
เรื่องดังกล่าวซึ่งได้ข้อสรุปว่า การเช่ารถไฟฟ้าเป็นหลักประกันของความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจสามารถ      
ที่จะลดงบประมาณในส่วนของค่าน้ ามัน ค่าซ่อมบ ารุงที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังสามารถลดเสียง และมลภาวะ      
ทางอากาศในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติภารกิจได้ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างนั้นได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรี ส าหรับราคาได้มีการศึกษาจากทางตลาดทั่วไปเพ่ือก าหนด
เป็นราคากลางที่ จะเช่า และได้ท าหนั งสือข้อตกลงไปที่ กรมบัญชีกลางในการก าหนดราคา ค่าเช่ า                  
ซึ่งกรมบัญชีกลางก็มีหลักเกณฑ์มาตรฐานในการที่จะก าหนดอัตราค่าเช่า และได้ให้ส านักงบประมาณ         
ร่วมพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติอัตราค่าเช่ารถ ค่าอุปกรณ์จากกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณแล้ว 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบวิธีการของกฎระเบียบกฎหมายการจัดซื้อ       
จัดจ้างที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเหตุผลความจ าเป็นนั้น เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง มีเสียงเงียบและ
คล่องตัวกว่ารถสันดาป รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ จะคล่องตัวมากกว่า ซึ่งบริษัท คอสมิค เทค จ ากัด เป็นบริษัทที่
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้เช่า โดยได้ด าเนินการตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้  
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีแนวคิดในการเช่ารถเพ่ือปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
หรือมีความเสียหาย ผู้ให้เช่าสามารถเปลี่ยนรถน ามาปฏิบัติภารกิจใช้ต่อได้เลย ส าหรับในอนาคตจะมีการ
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการเช่ารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด  
                                   1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนท าเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
         ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกชนท าเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทาน จ า นวน 27 รายการ          
วงเงินงบประมาณ 485,763,800 บาท (สี่ร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)      
โดยคณะกรรมการจัดจ้างได้มีมติเห็นควรจ้าง บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) เสนอราคาที่ ใกล้เคียงกับราคากลาง        
จัดท าเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จ านวน 27 รายการ เป็นจ านวนเงิน 
479,321,800 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้อนุมัติให้มีการจัดจ้าง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม มีผู้เสียหายด าเนินการร้องเรียน
ยื่นอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการจัดจ้างต้องใช้ราคาต่ าสุดเป็นเกณฑ์         
การพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ได้ให้ความเห็นว่ าอุทธรณ์ของผู้ร้องเรียนนั้น          
ต้องห้ามตามกฎหมายแต่ให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้และด าเนินการใหม่ 
ให้ถูกต้องตามมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ .ศ . 2560 และการด าเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้ างดั งกล่ าวไม่ ใช่ การด าเนิ นการตามมาตรา 56 (1) (ค)                   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่ในขณะเดียวกันส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกลับด าเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รอการพิจารณาอุทธรณ์               
ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551          
มาตรา 82 ที่ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ               
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 84 ถือเป็นการกระท าความผิดวินัย โดยเรื่องนี้ทางผู้ตรวจราชการ
แผ่นดินได้มีค าวินิจฉัยออกมาเป็น 3 กรณี ดังนี ้
                                             1. ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ .ศ. 2560 โดยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรายงานผล           
การด าเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน 90 วัน 
                                            2. ส่งเรื่องให้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาด าเนินการสอบสวนเบื้องต้นว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกระบวนการจัดจ้างท าเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการ
ศพที่ ได้รับพระราชทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่             
โดยให้รายงานผลการด าเนินการต่อผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 90 วัน 
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                                            3. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญาจ้างจัดท าเครื่องเกียรติยศประกอบศพ           
ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามอ านาจหน้าที่และรายงานผล
การด าเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน 90 วัน นั้น จึงขอเรียนถามว่า 
                                           1. ขอทราบว่าเหตุใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ปล่อยให้เกิด
กรณีปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม ขอทราบรายละเอียด 
                                           2. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการสืบสวน สอบสวนการกระท าดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
                                           3. กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบชี้แจงว่า 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน  
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม  ตนได้มอบนโยบายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการ
ด าเนินการอย่างเปิดเผยเกี่ยวการประกาศคุณสมบัติในการประกวดราคา เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ได้เข้าถึงข้อมูล 
ส่วนการขอหลักเกณฑ์ในการพระราชทานเพลิงศพ  กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้น        
ส าหรับศพที่ได้รับพระราชทาน แบ่งออกเป็น 15 ศูนย์  และยังมีกลุ่มงานศพที่ได้รับพระราชทานอีกด้วย     
ส่วนการด าเนินการด้านบุคลากรและวัสดุต่าง ๆ รวมถึงยานพาหนะที่รองรับภารกิจทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ  หีบศพ  โกศ  ซึ่งทั้งหมดมิได้เป็นการปล่อยปละละเลยเป็นการด าเนินการที่มีนโยบาย
อย่างเข้มงวด  ส่วนการจัดจ้างด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ         
ก ารบ ริ ห าร พั สดุ ภ าครั ฐ  พ .ศ .  2560 ตามมาตรา 56  (1 ) (ค ) โดย ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กคุณ สมบั ติ                      
ส่วนการตั้งกรรมการสอบสวนนั้น  กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการตลอดและตนได้ให้ความส าคัญเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้ติดตามมาโดยตลอด แต่เนื่องจากผู้ร้องได้ร้องเรียนหลายหน่วยงาน ส่วนความคืบหน้า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือขอ
รายละเอียด ซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และตน            
ได้ด าเนินการตามที่ ป.ป.ช.ต้องการทราบข้อมูล ส่วนส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการท าหนังสือขอ
รายละเอียดเช่นกัน และยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ขอรายละเอียดในลักษณะเดียวกัน ส่วนการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้น จะต้องรอความชัดเจนจาก ป.ป.ช.ว่ามีการชี้มูลอย่างไร คณะกรรมการของกระทรวงต้อง
ด าเนินการตามวินัยซึ่งตนได้ก าชับเกี่ยวกับเรื่องการจัดท า TOR การปิดประกาศ การลงข้อมูลในเว็บไซต์  
รวมทั้งได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
                                 1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากฝั่งหัวเขา
แดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งต าบลบ่อยาง (เทศบาลนครสงขลา) อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา โดย นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์                   
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                      น าย เจื อ  ราชสี ห์  สมาชิ ก สภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ รแ บบ บัญ ชี รายชื่ อ            
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากแพขนานยนต์             
ข้ามทะเลสาบสงขลาเสีย จ านวน 1 ล า ท าให้นักเรียน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน 
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           - นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม                
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ไปในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

                                    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ ในการจัดประชุม 
APEC 2022 โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ       
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                           นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ติดราชการจ าเป็น จึงขอเลื่อน      
การตอบกระทู้ไปในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566   

       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
                              1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงระบบ  
กรณีทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปี
ที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566)  
                                       ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระท รวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายต่อให้ 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                              1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะเชิงรุก โดย นายมานพ 
คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                     เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
ติดภารกิจ ขอเลื่อนตอบกระทู้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
                              1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การคืนสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎร ต าบลท่าจ าปา   
และต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
           ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนริศ ข านุรักษ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                              1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอความช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม และน้ า
ขังเป็นประจ าของบ้านยาง บ้านสิม บ้านโปร่งสามัคคี บ้านอะลาง ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย       
และบ้านน้อยนาเจริญ ต าบลส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอาสพลธ์             
สรรณ์ ไตรภพ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิ ใจไทย เป็นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม                 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ รัฐมนตรี   
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ติดภารกิจ ขอเลื่อนตอบกระทู้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
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                               1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้แก่     
พ่ีน้องประชาชนอ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อันมีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง        
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สายอ าเภออุทุมพรพิสัย – อ าเภอห้วยทับทัน โดย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  
                                      ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ติดภารกิจ ขอเลื่อน
ตอบกระทู้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
                               1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าเพ่ืออุตสาหกรรมทางด้าน
การเกษตร  โดย นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                                       ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม           
แยกเฉพาะ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
        ก่อนที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ         
ขอหารือต่อที่ประชุมเพ่ือขอแจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม และขอน าระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

เรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
                1. รับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
                                 ด้วยนายสะถิระ เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเศรษฐกิจไทย 
และนายสุรทิน พิจารณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตามล าดับ จึงเป็นผล
ให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สิ้ นสุ ดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) ดั งนั้ น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้มีจ านวน 423 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึ่ง 212 คน 
                ที่ประชุมรับทราบ 

                            ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
                            1. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
(นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ และนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่ง       
ที่ว่างลงคือ นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ และนายขจิตร ชัยนิคม 
                           2. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน         
และตลาดการเงิน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ) 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นายสุรบถ หลีกภัย 
                           3. ตั้ งกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ           
สิทธิมนุษยชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
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และนายชวลิต วิชยสุทธิ์) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ 
และนายสมคิด เชื้อคง 
                           4. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ) 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นายสุรบถ หลีกภัย 
                           5. ต้ังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง (นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นางมัลลิกา 
บุญมีตระกูล มหาสุข 
                          6. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากลาออก (นางมัลลิกา     
บุญมีตระกูล มหาสุข) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นายช านิ ศักดิเศรษฐ์ 
                          7. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก     
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายองอาจ 
วงษ์ประยูร) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลงคือ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ 

               (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                          2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 3 เรื่อง 
                               (1) รายงานประจ าปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ  
                               (2) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564  
                               (3) รายงานประจ าปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า 
   ที่ประชุมรับทราบ  

                         2.2 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2564 (พิจารณาต่อจาก     
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 26 
มกราคม 2566)   
                             - หน่วยงานติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปในวันพฤหัสบดีที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2566 

                        2.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ     
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 17 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) 
             - หน่วยงาน ติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปในวันพฤหัสบดีที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2566 
                         2.4 รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 2.3 – 2.4 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้ง
ที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566)  
                               ด้วยกระทรวงการคลังได้ เสนอรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รับทราบ
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอ
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ต่อรัฐสภาต่อไป จึงเรียนมา เพ่ือขอได้โปรดน ารายงานในเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้        
ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้กระทรวงการคลังส่งรายงานในเรื่องนี้        
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 74 บัญญัติให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น 
และภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอรายงานดังกล่าว        
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานการรับจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รายรับ รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี         
พ.ศ. 2565 รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปีก่อน) และรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย        
เงินคงคลัง 
                               สรุปผลการวิเคราะห์รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมรายจ่ายจริงและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 
3,141,283.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของวงเงินงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
มีรายการงบกลางและงบบุคลากร ที่จ่ายจากเงินคงคลังในส่วนที่เกินวงเงินงบประมาณตามนัยพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายจ่ายที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
                               งบกลาง 
                               1. รายการเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ สูงกว่าวงเงินที่ ได้รับจัดสรร จ านวน 
15,040.64 ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 315,896.72 ล้านบาท รายจ่ายจริง 330,937.36 
ล้านบาท) เนื่องจากจ านวนผู้รับบ านาญจากการเกษียณอายุราชการเพ่ิมขึ้น 
                               2. รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ      
สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวน 7,649.73 ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 83,050.00        
ล้านบาท รายจ่ายจริง 40,699.73 ล้านบาท) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกอบกับกรมบัญชีกลางด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลของทางราชการ ที่อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูล      
ที่ส่งเบิกยังไม่ผ่านการตรวจสอบและยังไม่เคยส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยให้ด าเนินการ              
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น 
                               3. รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ สูงกว่าวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 9.5.95 ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 4,360.00 ล้านบาท รายจ่ายจริง 
5,265.95 ล้านบาท) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้ผู้มีสิทธิมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบุตรลดลง ท าให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายจ่ายสูงขึ้นใกล้เคียงกับปีงบประมาณก่อน                
ที่มีการแพร่ระบาด 
                              งบบุคลากร 
                              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนราชการหลายแห่งมีการปรับเลื่อนเงินเดือน        
และปรับวุฒิข้าราชการ แต่เนื่องจากงบบุคลากรที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
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กรมบัญชีกลางจึงโอนเงินงบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงิน
ปรับวุฒิข้าราชการไปให้ส่วนราชการ ทั้งนี้ รายการงบกลางและงบบุคลากรที่มีการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับดังกล่าวกรมบัญชีกลางจะด าเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง            
ในปีงบประมาณถัดไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
  (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

             (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้                         (ไม่มี) 
             -  เรื่องด่วน 

                        1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..)                        
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติ) 
         ก่อนลงมติ ประธานฯ ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ผลปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ
ประธานฯ จึงได้สั่งปิดการประชุมเวลา 13.45 นาฬิกา 

 
 

ปิดประชุมเวลา 13.45 นาฬิกา 
 
 
      ************************** 
 
 
           จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                     ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


