เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

บันทึกการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่ นึง่ )
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ขึ้นบัลลังก
และไดอนุญาตใหสมาชิกฯ ปรึกษาหารือ ตามขอบังคับฯ ขอ ๒๔
เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานสภาผูแทนราษฎรไดกลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทูถามสดดวยวาจา ตามลําดับ คือ
๑. กระทูถาม ของ นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย
โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เปนผูตอบ
๒. กระทูถาม ของ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคกาวไกล โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ)
เปนผูตอบ
๓. กระทูถาม ของ รองศาสตราจารยรงค บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พรรคพลังประชารัฐ โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เปนผูตอบ
จากนั้น ประธานสภาผูแทนราษฎรไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามทั่วไป
ตามลําดับ คือ
๑. กระทูถาม ของ นายมานพ คีรีภูว ดล สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร แบบบัญ ชีร ายชื่อ
พรรคกาวไกล เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามขอเรียกรองของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เปนพิเศษ
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นายวราวุ ธ ศิ ลปอาชา) ไดรั บ มอบหมายให เป น ผู ต อบ โดยในระหว างการพิ จารณากระทูถ ามนี้
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหนาที่

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. กระทูถาม ของ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคกาวไกล เรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และความคืบหนาในการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปตุเตชะ) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ
๓. กระทูถาม ของ นายเทาพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
พรรคกาวไกล เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงอายุ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายจุติ ไกรฤกษ) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ
โดยในระหวางการพิจารณากระทูถามนี้ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหนาที่
๔. กระทูถาม ของ นายธีรัจชัย พันธุม าศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีร ายชื่อ
พรรคกาวไกล เรื่อง ขอใหเรงรัดติดตามการจับกุมและดําเนินคดีกบั ผูกระทําความผิดคดีนายวรยุทธ อยูวิทยา
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ
อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๐.๔๒ – ๑๑.๒๘ นาฬิกา ณ หองกระทูถามแยกเฉพาะ นายสุชาติ ตันเจริญ
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทําหนาที่ประธานในหองกระทูถาม และไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทูถามแยกเฉพาะ คือ
๑. กระทูถาม ของ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล
เรื่อง ความคืบหนาในการแกไขปญหาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น)
ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ
๒. กระทูถาม ของ นายอัครเดช วงษพิทักษโรจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี
พรรคประชาธิปตย จํานวน ๒ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง ติดตามความคืบหนากรณีการพัฒนาพื้นที่บึงกระจับ ตําบลหนองออและพื้นที่บึงกาจับ
ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ บุญญามณี) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒) เรื่อง การพัฒนาเขื่อนบริเวณแมน้ําแมกลองสายเกาที่ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการสําคัญ จึงไดมีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐
๓. กระทูถาม ของ นายนริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปต ย
เรื่อง ขอใหดําเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการสําคัญ
จึงไดมีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐
๔. กระทูถาม ของ นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคกาวไกล เรื่อง ปญหาการผูกขาดอาชญาบัตรสํารวจแรในพื้นที่ภาคใต ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เปนพิเศษ วันศุกรที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึง ไดมีห นัง สือขอเลื่ อนตอบกระทูถ ามนี้ ไ ปตอบในการประชุม สภาผูแ ทนราษฎร ในวั น พฤหัส บดี ที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐
๕. กระทูถาม ของ พลตํารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคกาวไกล เรื่อง ขอทราบผลการดําเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ดานกระบวนการยุติธรรม
ในแผนปฏิรูปประเทศ ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการสําคัญ
จึง ไดมีห นัง สือขอเลื่ อนตอบกระทูถ ามนี้ ไ ปตอบในการประชุม สภาผูแ ทนราษฎร ในวั น พฤหัส บดี ที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐
เมื่อจบระเบียบวาระกระทูถามแลว ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุม
รับทราบเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑. การพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) ลงมติใหขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
จํานวน ๒ ฉบับ คือ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

(๑) ที่ ป ระชุม วุ ฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามั ญ ประจํา ปครั้ง ที่ห นึ่ง ) วั น จัน ทร ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไดลงมติใหขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(๒) ที่ ป ระชุม วุ ฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามั ญ ประจํา ปครั้ง ที่ห นึ่ง ) วั น จัน ทร ที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดลงมติใหขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒) การพิจารณารายงาน จํานวน ๔ เรื่อง
(๑) ที่ป ระชุม วุฒิ สภา ครั้ง ที่ ๑๑ (สมัย สามั ญประจํ าปค รั้ง ที่ห นึ่ ง) วั น จัน ทร ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ไดพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป ๒๕๖๔ และรายงาน
สรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําป ๒๕๖๔
(๒) ที่ป ระชุม วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่ห นึ่ง ) วันอัง คารที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดพิจารณารับทราบรายงาน จํานวน ๒ เรื่อง คือ
(๒.๑) รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจําป ๒๕๖๔
(๒.๒) รายงานผูตรวจการแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงาน
ของผูสอบบัญชี และรายงานการเงินของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(๓) ที่ป ระชุม วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้ง ที่ห นึ่ง) วันอังคารที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดพิจารณารับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. เรื่องขอความรวมมือในการมาตอบกระทูถาม
ที่ประชุมรับทราบ
กอนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตอไป ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม
ไดปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอใหนําระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗
เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา้ ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตอจากนั้น ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) จํานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้งดังกลาว
ตอมา ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗
เรื่องอื่น ๆ คือ
๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตําแหนง
ที่วางลง ๑ ตําแหนง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)
ที่ประชุมไดมีมติเลือก นางสาวละออง ติยะไพรัช เปนกรรมาธิการ แทน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาการแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
และศึกษาแนวทางชวยเหลือประชาชนจากปญหาราคาสินคาอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมไดมมี ติอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๙๐ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๖ นาฬิกา
พรพิศ เพชรเจริญ
เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

