กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร 1
ประจำวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 1
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ 25 เมษำยน 2565
เวลำ 10.00 นำฬิกำ

ห้อง CA 309 ชั้น 3 คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อำคำรรัฐสภำ (ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - กำรตรวจสอบและปรับปรุงสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนทีบ
่ ริเวณพื้นทีบ่ ำ้ นธงชัยเหนือ
โปรแกรม Zoom
ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
Cloud Meeting)

เวลำ 14.00 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำร
อำคำรรัฐสภำ โครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่
(ประชุมผ่ำนสื่อ
(ในคณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ)
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
โปรแกรม Zoom เรือ่ งพิจำรณำ
Cloud Meeting) - ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรงบประมำณในแผนบูรณำกำรกำรจัดระเบียบ
สำยไฟฟ้ำและสำยสื่อสำรลงดิน ในพื้นทีก่ รุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค

วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565
เวลำ 13.00 นำฬิกำ

ห้อง CB 405 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำรูปแบบธุรกิจ Gaming
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโนถูกกฎหมำยฯ)
(ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำกำรจัดทำรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรฯ (ฉบับสมบูรณ์)

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำกฎหมำย กำรจัดเก็บรำยได้และภำษีจำกกำรเปิด
อำคำรรัฐสภำ สถำนบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโนถูกกฎหมำยฯ)
(ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
เรือ่ งพิจำรณำ

- พิจำรณำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรเปิด
สถำนบันเทิงแบบครบวงจรและแนวทำงกำรจัดเก็บรำยได้และภำษีจำกกำรเปิด
สถำนบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ของคณะอนุกรรมำธิกำร

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565
เวลำ 13.30 นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง CB 406 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
อำคำรรัฐสภำ (ก.อ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6111)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
เวลำ 09.00 นำฬิกำ

ห้อง CB 406 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำกำรลงทุนและรูปแบบกำรเปิดสถำนบันเทิง
อำคำรรัฐสภำ แบบครบวงจร (Entertainment Complex)
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโน
ถูกกฎหมำยฯ)
(ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6231)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำกำรลงทุนและ
รูปแบบกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 309 ชั้น 3 คณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศเพื่อเศรษฐกิจและควำมมั่นคง
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
(ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เรือ่ งพิจำรณำ
โปรแกรม Zoom
- กำรกำหนดแนวทำงดำเนินงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศเพื่อเศรษฐกิจ
่ คง
Cloud Meeting) และควำมมัน

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ
อำคำรรัฐสภำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)

ถึง
เวลำ 16.00 นำฬิกำ

เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รำยมำตรำ
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
อำคำรรัฐสภำ (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

- ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำย
เพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565

วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง CB 405 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน
อำคำรรัฐสภำ (ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - ภำพรวมกำรจัดเก็บรำยได้ของภำครัฐ ปี 2565 และประมำณกำรกำรจัดเก็บรำยได้
โปรแกรม Zoom

ปี 2566 เพื่อเตรียมกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2566

Cloud Meeting)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำหนีส้ ินแห่งชำติ
อำคำรรัฐสภำ (ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - แนวทำงกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย เพื่อแก้ไขปัญหำหนีส้ ินให้แก่ประชำชน
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

เวลำ 10.00 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงรำคำไฟฟ้ำ
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน)
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรือ่ งพิจำรณำ
- กำรสะท้อนต้นทุนค่ำโรงไฟฟ้ำของค่ำควำมพร้อมจ่ำย (Availability Payment : AP)
และค่ำไฟฟ้ำส่วนผันแปร (Energy Payment : EP)

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 424 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เรือ่ งพิจำรณำ
โปรแกรม Zoom
- แผนปฏิรูปภำษีของประเทศไทย กรณีศึกษำ : ข้อเสนอแนะกำรปฏิรูปภำษี เพื่อควำม
Cloud Meeting) ยั่งยืนโดยธนำคำรพัฒนำเอเชีย

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำผลกระทบและศึกษำพื้นที่
อำคำรรัฐสภำ ควำมเป็นไปได้และหลักเกณฑ์เงือ่ นไขในกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex)
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโนถูกกฎหมำยฯ)
(ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
เรือ่ งพิจำรณำ
- สรุปกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำรฯ

วัน เดือน ปี
วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
เวลำ 14.00 นำฬิกำ

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง N 401 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6191)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - ร้องเรียนให้ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐในโครงกำรรับจำนำข้ำวเปลือก
โปรแกรม Zoom ของรัฐบำล
Cloud Meeting)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
อำคำรรัฐสภำ (ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - แนวทำงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ลำไยและมะม่วง ซึง่ ได้รับผลกระทบ
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

อันเนื่องมำจำกมีรำคำตกต่ำ และแนวทำงกำรแก้ปัญหำรำคำผลไม้ลำไย
และมะม่วงรำคำตกต่ำ

เวลำ 10.00 นำฬิกำ

(ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
(ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรือ่ งพิจำรณำ
- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรบริหำรจัดกำรผลไม้ ปี 2565 และแนวทำง
ดำเนินงำนตำมมำตรกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรกระจำยผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต

เวลำ 10.00 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - นโยบำยและมำตรกำรในกำรกำกับดูแลกำรบริหำรเชื้อเพลิงในกรณีทม
ี่ ีสถำนกำรณ์
โปรแกรม Zoom วิกฤตด้ำนพลังงำน
Cloud Meeting)

เวลำ 13.00 นำฬิกำ

ห้อง CB 406 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
อำคำรรัฐสภำ (Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโน
(ประชุมผ่ำนสื่อ
ถูกกฎหมำย และมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนันผิดกฎหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย กำรแพร่ระบำดของตู้เกมพนันไฟฟ้ำและกำรพนันออนไลน์
โปรแกรม Zoom (ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
Cloud Meeting) เรือ่ งพิจำรณำ

- พิจำรณำศึกษำรูปแบบกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจกำรเปิดสถำนบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex)

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

CA 411 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร
อำคำรรัฐสภำ และกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ
(ประชุมผ่ำนสื่อ
(ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เรือ่ งพิจำรณำ
โปรแกรม Zoom
- (ร่ำง) รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำเรือ่ งกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร
Cloud Meeting) และกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงของคณะกรรมำธิกำร (ต่อ)

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....
อำคำรรัฐสภำ (ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6231)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. .... รำยมำตรำ

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อพิจำรณำติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินจำก
อำคำรรัฐสภำ กำรกู้เงินตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
เรือ่ งพิจำรณำ
- สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยหลังเทศกำล

สงกรำนต์ และมำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกันโรคทีเ่ กี่ยวข้อง
เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรือ่ งพิจำรณำ
- ผลกระททบจำกกำรยกเลิกมำตรกำรตรึงรำคำน้ำมันดีเซล 30 บำทต่อลิตร

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรปฏิวตั ิเกษตรกรรมไทย
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม)
(ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำง
กำรปฏิวตั ิเกษตรกรรมไทย

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

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

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6101
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 นำฬิกำ

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา
ห้อง CA 410
คณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการกระจายอานาจฯ กลุ่มงานฯ การกระจายอานาจฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
- พิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
และกรณีการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา ห้องประชุม 604 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาติ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
- พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
เวลา 09.30 นาฬิกา

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดระยะเวลา
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ดาเนินงานในกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ....
(กลุ่มงานฯ การต่างประเทศ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6371
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. ....

ห้อง N 410
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 876 1580 2382

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนา
แหล่งนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ การพัฒนาแหล่งนาให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานฯ การกระจายอานาจฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
- พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์)
เพือ่ เสนอคณะกรรมาธิการ

2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 09.30 นาฬิกา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 820 0424 5469
Passcode : 504466

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเทคโนโลยีดจิ ิทัลและอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตัง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
- พิจารณาความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการอาสาพัฒนาการเมือง
การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้อง CB 406
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก - ค้าส่ง
(กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
- พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก ค้าส่ง
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 410
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 876 1580 2382
Passcode : 638758

เวลา 09.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
(กลุ่มงานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
พิจารณา
- ศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกแผ้วถางพืน้ ที่
ป่าบริเวณป่าเป็ดลอย ในพืน้ ทีต่ าบลนาคา อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง
- ศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพืน้ ที่
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ
ของบริษัท เจิมเจริญทรัพย์รีไซเคิล จากัด

ห้องประชุม 604 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3

วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง CB 318
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การฟอกเงินและยาเสพติด) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7021
- พิจารณาติดตามความคืบหน้า การเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลออนไลน์ อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของประชาชน
(กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 815 0574 2638
- พิจารณาศึกษากฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
Passcode : 366042
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา
ห้อง CB 410
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 876 1580 2382

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กลุ่มงานฯ การกระจายอานาจฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
- พิจารณาร่างรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม 604 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
(กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
- พิจารณาปัญหาความมั่นคงทางด้านการเงินและสภาพคล่องของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีส่ ่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจไทย

ห้อง CB 308
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 843 0277 6114
Passcode : 468083

4

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 815 0574 2638
Passcode : 366042

คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
พิจารณา
- ศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีชาวบ้านชุมชนหลังเวทีสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ร้องขอความเป็นธรรมจากการถูกขับไล่ทอี่ ยู่อาศัย
- ศึกษากฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 410
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน
(กลุ่มงานฯ กิจการศาลฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 820 0424 5469
- พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงกรณี "ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาซื้อขาย
น้าประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ซื้อ) กับบริษัทเอกชน (ผู้ขาย)"
เวลา 15.00 นาฬิกา

ห้อง CB 410
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(พิจารณาทบทวนร่างฯ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
-ไม่มีการประชุม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 25 เมษำยน 2565
วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
(ประชุมออนไลน์)
N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงรำคำ กำรตรวจสอบ
กำรลักลอบกำรนำเข้ำนำมันปำล์ม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มนำมัน
อย่ำงเป็นระบบ)
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7140-1)
พิจำรณำ
การเตรียมความพร้อมกรณีการขอน้าผ่านน้้ามันปาล์มจากสหพันธรัฐมาเลเซีย
ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ (สตช.)

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CB 401
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7230-1)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 417
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำปัญหำด้ำนเด็ก เยำวชน สตรี
และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7120-1)
พิจำรณำ
1. ก้าหนดประเด็นค้าถามเกี่ยวกับการจัดท้ากฎหมายการค้าประเวณีต่อผู้แทน
สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจ้าประเทศไทย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ้าประเทศไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจ้าประเทศไทย
2. ศึกษาตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายการค้าประเวณี
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และร่างพระราชบัญญัติการค้าประเวณี
และคุ้มครองผู้ให้บริการ พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมาธิการ
3. การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ให้บริการ
พ.ศ. ....

(ประชุมออนไลน์)

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 11.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มนำมัน
อย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7140-1)
พิจำรณำ
1. ติดตามความคืบหน้าการด้าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้้ามัน
กระบี่
2. โครงสร้างราคาและราคาผลปาล์มน้้ามันที่ตกต่้า ติดตามความคืบหน้า
ของการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณสต็อกน้้ามันปาล์ม
3. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม พ.ศ. .... และโครงสร้างราคา
เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรมให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มทั้งระบบ
4. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
โครงสร้างราคา การตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้าน้้ามันปาล์ม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7131)
พิจำรณำ
1. ศึกษากรณีการก้าหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง (Passport)
ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในอัตราสูงท้าให้ผู้บริโภค
ได้รับความเดือดร้อน
2. ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือรังวัดที่ดินแบบดาวเทียมจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในราคาแพงแต่มีประสิทธิภาพต่้ากว่าเครื่องมือรังวัดที่ดิน
แบบดาวเทียมจากประเทศในภูมิภาคยุโรปเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือไม่
3. ศึกษากรณีการออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ท้าให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน
4. ศึกษากรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับ
บริษัท ไทยซิงสตีล จ้ากัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลน์) จ้ากัด
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท้าให้ผู้บริโภคที่ซื้อเหล็ก ได้รับความเดือดร้อน
5. ศึกษากรณีการปักเสาไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าส่องสว่างรุกล้้าที่ดินของประชาชน
ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

3

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
เวลา 19.00 นาฬิกา
CA 313
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
6. ศึกษากรณีบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่ด้าเนินงานในประเทศไทย
จัดตั้งส้านักงาน ตัวแทนรับท้าธุรกรรมทางการเงิน พิจารณากรมธรรม์
และสินไหมเช่นเดียวกับส้านักงานสาขา ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคส้าคัญผิดว่าเป็น
ส้านักงานสาขา อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
(รอระเบียบวาระการประชุม)

เวลา 09.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 407
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. ....)
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
สาระส้าคัญในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งกรรมาธิการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 301
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและประเทศ
(กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7191)
พิจำรณำ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ฐานราก ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม :
ภาคปฏิบัติ (โครงการเศรษฐกิจฐานราก : จังหวัดโมเดล)

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 303
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของวัดถ้้ามโหฬาร ต้าบลหนองหิน
อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย
2. การขอใช้ที่ดินของส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการสร้างหรือตั้งวัด

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

4

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CB 303
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7201)
พิจำรณำ
แผนการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 311
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7151)
พิจำรณำ
การบริหารจัดการพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกาเขตหวงห้ามที่ดิน อ้าเภอปากน้้าโพ
อ้าเภอพยุหะคีรี และอ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในราชการทหาร

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 417
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์
และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7120-1)
พิจำรณำ
มาตรการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท้าช้าเราและการล่วงละเมิด
ทางเพศ

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยจำกขยะที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
แผนการบริหารจัดการขยะในภาพรวม

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 311
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำเกี่ยวกับที่ดิน
(กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7151)
พิจำรณำ
การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินของประเทศไทย

(ประชุมออนไลน์)
เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

(ประชุมออนไลน์)
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศ
(กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7191)
พิจำรณำ
การเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะริมตลิ่ง
กำรตืนเขินของแม่นำและลำคลอง
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง การตื้นเขินของแม่น้า
และล้าคลอง

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
เวลา 19.00 นาฬิกา
CA 313
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
เรื่องที่ค้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 187 และครั้งที่ 188

เวลา 09.00 นาฬิกา
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 311
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7191)
พิจำรณำ
1. ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

(ประชุมออนไลน์)

6

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 318
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำเชิงนโยบำยและกฎหมำยแรงงำน
(กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7181)
พิจำรณำ
แนวทางการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่้าให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

เวลา 13.00 นาฬิกา
เวลา 18.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำร
406 - 407 (ฝั่ง สว.) ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7201)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
(กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7180-1)
พิจำรณำ
ความร่วมมือของภาคแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานและการเรียกร้อง
ด้านปัญหาแรงงานต่อรัฐบาล เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจ้าปี พ.ศ. 2565

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 307
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ 2
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
1. ศึกษาเรื่อง ขอให้ศึกษาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ้านาจในต้าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
กระท้าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการ
และศิลปกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
2. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการด้าเนินกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการทุจริตกรณีเงินจ้านวนกว่า 400 ล้านบาท
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ้ากัด

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
4. ศึกษาเรื่อง กรณีกลุ่มบุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุนและลักลอบ
น้าหน้ากากอนามัยส่งไปขายยังต่างประเทศโดยอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
และค้าสั่งกรมการค้าภายในเป็นการร่วมมือกันส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
ท้าให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย
5. ศึกษาเรื่อง กรณีพนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาในข้อหา
ขับรถยนต์โดยประมาทชนเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สถานีต้ารวจนครบาลทองหล่อ
ถึงแก่ความตาย เป็นการวินิจฉัยที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 128 หรือไม่ รวมทั้ง อดีตผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก
ออกระเบียบกองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัยในบ้านพักรับรอง
โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้้า ค่าไฟฟ้าแทนในการเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
7. ศึกษาเรื่อง กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าค้าพิพากษาของศาลต่างประเทศ
มิใช่ค้าพิพากษาของศาลไทย ท้าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่ง
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด้ารงต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแห่งหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (10) และมาตรา 160 (6) ฉะนั้นพฤติกรรม
และการกระท้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ทั้งก่อน
และขณะด้ารงต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีฯ อาจเข้าข่าย
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา 234 (1)
8. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง
จ่ายเงินสินบนเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีน้าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์
มูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท (11,000 ล้านบาท) ระหว่างปี พ.ศ. 2553
- 2555 ส่อไปในทางทุจริต
9. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรรมการผู้อ้านวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ้ากัด
(มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่เป็นไปตามกฎหมาย มีเจตนา
ไม่รักษาผลประโยชน์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องจ่ายเงินชดเชยในการเรียกคืน
คลื่นความถี่ 2600 เมกกะเฮิร์ต ให้แก่บริษัท อสมท จ้ากัด (มหาชน) โดยมิชอบ
10. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างซ่อมอากาศยาน
โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European Aviation Safety Agency)
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
11. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการมีมติไล่ผู้ร้องกับพวกออกจากราชการ
กรณีด้าเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส่อไปในทางมิชอบ
12. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง
เลขที่ พ.ช. 159 โดยการแก้ไขระวางรูปแผนที่ทางอากาศหมายเลข 5241 IV
แผ่น 7 และ 8 มีผลให้ต้าแหน่งที่ตั้งของที่ดินไปทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน
เป็นเหตุให้ผู้ร้องกับพวกถูกด้าเนินคดี
13. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประกอบกิจการ
จ้าหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งการอนุมัติให้ปรับลดค่า
ผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่อไปในทางมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
14. ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติละเลยไม่สอบสวนด้าเนินคดี
Hybrid scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
จ้านวนมาก
15. ขอให้ตรวจสอบการอนุมติให้บริษัทได้รับสิทธิประกอบกิจการจ้าหน่าย
สินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรม
เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งการอนุมัติให้ปรับลดค่าผลประโยชน์
ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย

เวลา 14.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 312
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ 1
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
1. ศึกษากรณี มาตรการในการป้องกันการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณ
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2. ศึกษากรณี การด้าเนินโครงการของส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ศึกษากรณี การเคหะแห่งชาติน้าที่ดินราชพัสดุให้โรงแรมเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เช่าช่วงเพื่อแสวงหาผลก้าไรโดยส่อไปในทางมิชอบ
4. ศึกษากรณี โรงแรมแห่งหนึ่งก่อสร้างอาคารโรงแรมคร่อมคลอง
สาธารณประโยชน์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
5. ศึกษากรณี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูป
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจาก
การเผาขยะอาจเกิดสารพิษร้ายแรงตกค้าง ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
6. ศึกษากรณี การออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
7. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ
แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท้ากิน
ของประชาชน ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
8. ศึกษากรณี กลุ่มบุคคลซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการและนักการเมือง
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจับตัวผู้ร้อง โดยข่มขู่ ท้าร้ายร่างกายและเรียกเงินค่าไถ่
ทั้งยังใช้อิทธิพลข่มขู่และกดดันพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจแห่งหนึ่ง
ไม่ให้ท้าการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
9. ศึกษากรณี ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารกรมที่ดิน
ไม่ด้าเนินการกับผู้บุกรุกและเพิกถอนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เนื้อที่ 5,083 ไร่ 80 ตารางวา ทีบ่ ริเวณเขากระโดง ต้าบลอิสาณ อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ชี้มูลให้ด้าเนินการกับผู้บุกรุก ส่อไปทางทุจริต ทั้งที่ศาลฎีกามีค้าพิพากษา
ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
10. ศึกษากรณี การต่อสัญญาการให้สิทธิด้าเนินการผลิตและจ้าหน่ายน้้าประปา
โดยให้สิทธิแก่เอกชนรายเดิม อีก 20 ปี ก่อให้เกิดการผูกขาดโดยเจตนา
และหลีกเลี่ยงมิให้มีการเปิดประมูลราคาตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ส่อไปในทางมิชอบ
11. ศึกษากรณี ขอให้ตรวจสอบอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเอื้อประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทของภรรยา
12. ศึกษากรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิด
ฐานทุจริตการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดส้าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 157 และผิดจริยธรรมของผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ทางการเมือง ตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง
พ.ศ. 2564
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 25 - วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

วันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
13. ศึกษากรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และส่อไปทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ต้าบลอิสาณ อ้าเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7100

กำหนดกำรประชุม (เพิ่มเติม)
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
เวลา 19.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 313
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ 2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง และออกใบรับรอง
การก่อสร้างอาคารชุดเสนาคิทท์ เพชรเกษม - พุทธมณฑล สาย 7
ส่อไปในทางมิชอบ
2. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดาเนินการสอบสวน
วินัยเจ้าหน้าที่ตารวจให้เสร็จสิน้ ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือให้เกษียณอายุไปก่อน
จะได้ไม่ต้องรับโทษทางวินัยตาม กฎ ก.ตร.
3. ความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1
- กรณี ขอให้ตรวจสอบ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทของภรรยา
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ดาเนินการกับผู้บุกรุก และเพิกถอนที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลให้ดาเนินการกับผู้บุกรุก ส่อไปทางทุจริต
ทั้งที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการจับตัวผู้ร้องโดยข่มขู่ ทาร้ายร่างการและเรียก
เงินค่าไถ่ จานวน สามล้านดอลล่าร์สหรัฐ (93 ล้านบาท) ซึ่งเป็นความผิด
ทางอาญา ทั้งยังใช้อิทธิพลข่มขู่และกดดันพนักงานสอบสวนไม่ให้ทาการสอบสวน
อย่างตรงไปตรงมา
- กรณี ขอให้ศึกษามาตรการในการป้องกันการบริหารจัดการและการใช้
งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการนาที่ดินราชพัสดุให้โรงแรม ซึ่งเป็นเอกชนเช่าช่วง
เพื่อแสวงหาผลกาไรเข้าสู่องค์กรตน
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกประกาศแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากิน
ของประชาชน

2

กำหนดกำรประชุม (เพิ่มเติม)
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
วันพุธที่ 27 เมษำยน 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการเตรียมต่อสัญญาให้สิทธิดาเนินการผลิต
และจาหน่ายน้าประปาโดยให้สิทธิแก่เอกชนรายเดิม อีก 20 ปี ก่อให้เกิด
การผูกขาดโดยเจตนา และหลีกเลี่ยงมิให้มีการเปิดประมูลราคา ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
ส่อไปในทางมิชอบ
4. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้ชาวประมงใช้เครื่องมือ
ที่ผิดกฎหมายทาการประมง ส่งผลกระทบ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาลายระบบนิเวศทางทะเล ส่อไปในทางทุจริต
5. กรณี ขอให้ตรวจสอบอธิบดีกรมธนารักษ์ คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
ส่อไปในทางมิชอบ
6. กรณี ขอให้ตรวจสอบ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ส่อไปในทางทุจริต
7. กรณี สอบหาข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่ชอบหรือไม่
และทาการสอบหาข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการร่วมกัน
ฟอกเงินหรือไม่
8. กรณี ขอให้ตรวจสอบการนาเครื่องจักรกล น้ามัน และเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปทาประโยชน์ในที่พักอาศัยของตนเอง
ส่อไปทางทุจริต
9. กรณี ขอให้ตรวจสอบการสอบสวนโดยเบี่ยงเบนคดีข้อพิพาทในการชื้อขาย
รถยนต์ซึ่งส่อไปในทางทุจริต
10. กรณี ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
(ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2558 ส่อไปในทางมิชอบ
11. ความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1
- กรณี ขอให้ตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12. กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริต
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 และมาตรา 157 และผิดจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง พ.ศ. 2564
13. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกหมายจับตรวจค้นและยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง
โดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
14. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเลขที่ พ.ช.
โดยการแก้ไขระวางรูปแผนที่ทางอากาศหมายเลข 5241 IV แผ่น 7 และ 8
มีผลให้ตาแหน่งที่ตั้งของที่ดินไปทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน เป็นเหตุ
ให้ผู้ร้องกับพวกถูกดาเนินคดี
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15. กรณี ขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ถอดถอน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ออกจากตาแหน่งตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
16. กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้ร้องทับซ้อนกับที่ดินสาธารณประโยชน์ ณ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
17. กรณี ขอให้ตรวจสอบ กรรมการบริหารมีผลประโยชน์ทับซ้อน ก้าวก่าย
การบริหารงานเรียกร้องผลประโยชน์จากบริษัทที่ได้รับอนุมัติโครงการต่าง ๆ
ส่อไปในทางทุจริต
18. กรณี เลขาธิการ ป.ป.ช. ปฏิเสธการให้เอกสารที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหา
พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ทุจริตประพฤติมิชอบหลายประการ
ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยุติเรื่องแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
19. กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ในการตรวจยึดใบอนุญาตประมง
และเครื่องมือทาการประมงและกักเรือประมง ทั้งที่มิได้มีการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
20. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และส่อไปทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
21. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดบริษัท (คู่สัญญา)
ในการส่งน้าประปาให้เสร็จตามกาหนดสัญญา เป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อน
ไม่มีน้าประปาใช้ ส่อไปในทางมิชอบ
22. กรณี ขอให้ตรวจสอบ ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ร้องในการเข้าอบรม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร :
(คูปองครู: 10,000 บาท) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
ส่อไปในทางมิชอบ
23. ความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1
- กรณี ขอให้ตรวจสอบกรณีชาวบ้านคลองบางรัก และถนน
สาธารณประโยชน์บริเวณหาดกะตะน้อย ตาบลกะรน อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากการที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อสร้างอาคาร
คร่อมคลองสาธารณประโยชน์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ซึ่งการใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างปกติไม่อาจบรรลุได้
24. กรณี ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการ Power car
จานวน 8 คัน โดยการดัดแปลงรถโดยสารเป็นโบกี้ไฟฟ้าและการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้แก่กิจการร่วมค้าไนโซเจนปิ่นเพชร
ผู้รับจ้าง ส่อไปในทางทุจริต
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25. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชนล่าช้า
และกระทาการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต
26. กรณี ขอให้ตรวจสอบการใช้อุบายหลอกลวงผู้ร้องให้ทาการซ่อมผิวทางลาด
ยางแอลฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีอินทราทิพย์ (ตอนที่ 1) บริเวณซุ้มประตู
วัดซาก - แยก ท่าแค หมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 5 จานวนเงิน 7,000,000 บาท
จนเสร็จ ทั้งที่มีคู่สัญญาอยู่แล้ว
27. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยปะละเลยไม่ทาการ
สอบสวนการทุจริตเงินของสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน คลองจั่น จากัด ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และสมาชิก
28. กรณี ขอให้ตรวจสอบเร่งรัดผลการสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต และแสวงหาประโยชน์
จากการใช้รถยนต์หลวงเพื่อกิจการส่วนตัวของภรรยา
29. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ลงโทษทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 ส่อไปในทางมิชอบ
30. กรณี ขอให้ตรวจสอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ “มูลนิธิ” แล้วเบียดบัง
งบประมาณดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ส่อไปในทางทุจริต
31. กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณโครงการจัดหาและติดตั้ง
ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยการติดตั้งระบบโครงข่าย
และอุปกรณ์ผูกขาดประเภทเดียว และไม่สามารถเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์โครงข่าย
ประเภทอื่นได้ ส่อไปในทางทุจริต
32. ความคืบหน้าคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประกอบกิจการ
จาหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งการอนุมัติให้ปรับลด
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่อไปในทางมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
- กรณี ขอให้ตรวจสอบละเลยไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid scam
ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่าน
แพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
จานวนมาก
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตเงินจานวนกว่า 400 ล้านบาท
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
- กรณี ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเลี่ยงภาษีนาเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท
(11,000 ล้านบาท) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 ส่อไปในทางทุจริต
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33. กรณี ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในพื้นที่ปิดบัง
ทางเข้าออกชุมชนของประชาชน ก่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในชีวิตประจาวัน
34. กรณี ขอให้ตรวจสอบพนักงานธนาคารกรุงไทย นาเงินที่ผู้ร้องส่งมอบ
เข้าบัญชีเพื่อเป็นหลักประกันในการออกหนังสือค้าประกัน (หลักประกัน
สัญญาจ้าง) จานวน 1,465,100.45 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์) เข้าบัญชีตนเอง ส่อไปในทางทุจริต
35. กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเอื้อประโยชน์ให้บริษัทให้ได้รับสัมปทาน
ผลิตและจาหน่ายหิน จานวน 208 ไร่ ที่ท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมิชอบ
36. กรณี ขอให้ตรวจสอบการนางบประมาณสะสมของเทศบาลเมืองคลองหลวง
จานวน 200 ล้านบาท ไปก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จานวน 2 แห่ง
โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล
37. กรณี ขอให้ตรวจสอบการเพิกเฉยไม่ดาเนินการไต่สวนผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบางปะกง เขต ซึ่งมีคุณสมบัติต้องห้าม
ตามมาตรา 50 (10) มาตรา 106 วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 ส่อไปในทางมิชอบ
38. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทาการชันสูตรพลิกศพดาราสาว
ส่อไปในทางมิชอบ
39. กรณี ขอให้ตรวจสอบการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหาย
กับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว ส่อในทางมิชอบ
40. กรณี ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมใหญ่ และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกอัตราร้อยละหกต่อปี
แต่รายงานเท็จต่อสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอควนขนุนว่าเรียกเก็บดอกเบี้ย
จากสมาชิกอัตราร้อยละสามต่อปี แล้วนาส่วนต่างของดอกเบี้ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
41. ความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1
- กรณี ขอให้ตรวจสอบ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทของภรรยา
42. กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินคดีกับผู้ร้องตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ทั้งที่ได้อนุมัติให้ผู้ร้องดาเนินการ
ผ่อนชาระภาษีแล้ว ส่อไปในทางมิชอบ
43. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (นส.3 ก.) เลขที่ 1563 ตาบลไสไทย อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ทาให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย
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44. กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริต
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 และมาตรา 157 และผิดจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง
พ.ศ. 2564
45. กรณี ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน 3 คน
มีพฤติกรรมร่ารวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริต
46. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา
ในโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
(งบเงินกู้ของรัฐบาล) จานวน 12,890,400 บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่น
สี่ร้อยบาทถ้วน) ส่อไปในทางมิชอบ
47. กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงานจาหน่ายคอนกรีตผสมสาเร็จดาเนินกิจการ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยปล่อยให้ฝุ่นปูนฟุ้งกระจาย เสียงดัง
และการจราจรในหมู่บ้านพลุกพล่าน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน
48. กรณี ขอให้ตรวจสอบการกีดกันผู้ร้องกับพวกในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคาและควบคุมการทาเหมืองแร่ทองคา พ.ศ. ....
ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยให้ข้อมูลเท็จว่าเป็นกฎหมายที่ซ้าซ้อนกับ
พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560 ที่บังคับใช้แล้ว ทาให้ร่างกฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
49. กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้จัดเก็บอากรส่วนแบ่งกาไร
สิทธิร้อยละ 25 จากบริษัทที่ได้รับสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น ส่อไปในทางมิชอบ
50. กรณี ขอให้ตรวจสอบโรงงานกาจัดขยะที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน
โรงงานทาให้การกาจัดขยะไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน ส่อไปในทางมิชอบ
51. กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยให้มีการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมน้าตาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยส่อไปในทางมิชอบ
52. กรณี ขอให้ตรวจสอบการตรวจชั่งปริมาณมันสาปะหลังผิดขั้นตอน
ผิดพลาด ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี พ.ศ. 2555/2556
ที่ห้างหุ้นส่วนจากัด ซึง่ มีสัญญากับองค์การคลังสินค้า เป็นเหตุให้มันสาปะหลัง
สูญหาย ก่อให้เกิดความเสียกับเกษตรกรที่รับฝากมันสาปะหลังตามโครงการ
ส่อไปในทางมิชอบ
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53. กรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่พิจารณาลงทัณฑ์
ทางวินัยผู้ใต้บังคับทั้งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแล้ว
54. กรณี ขอให้ตรวจสอบความจาเป็นและความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัท
ด้านอุตสาหกรรมการบิน และประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
55. กรณี ขอให้ตรวจสอบให้มีการทุจริตเรียกรับเงินค่าวิทยฐานะ
จานวน 70,000 บาท เพื่อช่วยผู้ร้องให้ผ่านการประเมินเป็นครูชานาญการพิเศษ
ส่อไปในทางทุจริต
56. กรรมาธิการผู้รับผิดชอบแถลงเพื่อขอมติว่าจะดาเนินการในประเด็น
ที่รับผิดชอบต่ออย่างไร เวลา 19.00 นาฬิกา
1) กรณี ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูป
เนื่องจากการเผาขยะอาจเกิดสารพิษร้ายแรงตกค้างทาให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
2) กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกประกาศแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากิน
ของประชาชน
3) กรณี ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European Aviation
Safety Agency)
4) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้า
ยาเสพติดทางไซเบอร์ แล้วทาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเพื่อดาเนินโครงการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีการสืบสวนนักค้ายาเสพติด โดยวิธีพิเศษส่อไปในทางทุจริต
5) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมสหกรณ์จนเกิด
เหตุฉ้อโกงเงินฝากของประชาชน สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ฝากเงิน
ส่อไปในทางทุจริต
6) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลโดยฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย มีเจตนาไม่รักษาผลประโยชน์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องจ่ายเงินชดเชย
ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกกะเฮิร์ต ให้แก่บริษัท โดยมิชอบ
8) กรณี ขอให้ตรวจสอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง
ได้รับเงินเดือนประจาจากพรรค เป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
9) กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคาพิพากษาของศาลต่างประเทศ
มิใช่คาพิพากษาของศาลไทย ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามในการดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีช่วยฯ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (10)
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และมาตรา 160 (6) แต่ภายหลังดารงตาแหน่งดังกล่าวพฤติการณ์
และการกระทา อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1)
10) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบส่อไปในทางทุจริต
เหตุสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ตรวจประจาศาลจังหวัดที่ยื่นอาวุธปืนให้บุคคลหนึ่ง
ยิงอีกบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายในห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัด
11) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทากิน
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
จานวน 12 คัน และมอบงานก่อสร้างศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลให้แก่บริษัท โดยไม่โปร่งใส ส่อไปในทางทุจริต
13) กรณี ขอให้ตรวจสอบกรรมการมูลนิธิที่รับบริจาคเงินจากประชาชน
มาซื้อที่ดิน จานวน 3,800 ไร่ ต่อมามีการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยโอนที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
14) กรณี ขอให้ตรวจสอบข้าราชการ ที่ชี้มูลและมีคาสั่งให้ปลดผู้ร้อง
ออกจากราชการโดยมิชอบ ส่อไปในทางทุจริต โดยมีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา
ผู้ร้องขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ไม่ดาเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบที่มีการกระทาความผิดในพื้นที่ใจแผ่นดิน ส่อไปในทางทุจริต
15) กรณี ขอให้ตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนในการขอออก
อาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่ทองคา ของบริษัทเอกชน
16) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐไม่นาที่ดินของผู้ร้องซึ่งเป็นที่ดิน
ของรัฐ (ป่าชายเลน) ซึ่งมีสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งจานวน 37 ไร่ ไปพิสูจน์สิทธิที่ดิน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ส่อไปในทางทุจริต
17) กรณี ขอให้ตรวจสอบการบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการประดับไฟฟ้า
โบราณสถาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่าคืน
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่อไปในทางมิชอบ
18) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การใช้เครื่องกลหนัก (แบคโฮ) บุกรุกป่าสงวน
ในพื้นที่บ้านบางนุ หมู่ที่ 6 ตาบลกะไหล อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
19) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
สายหลักภาคตะวันออก (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวง ส่อไปในทางทุจริต
โดยหลังจากการก่อสร้างพบว่าเกิดการชารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่
ทาให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรได้รับความเดือดร้อน
20) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การใช้ความรุนแรงในการจับกุม ที่ห้างสรรพสินค้า
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 และตรวจยึดทรัพย์สินส่งมอบให้พนักงานสอบสวน
ไม่ครบถ้วน โดยไม่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
ส่อไปในทางมิชอบ
21) กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกคาสั่งให้ผู้ร้องถูกสารองราชการ
โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
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22) กรณี ขอให้ตรวจสอบการไม่กากับดูแลในการดาเนินการโครงการจัดตั้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ 191) สานักงานตารวจแห่งชาติ
ส่อไปในทางทุจริต
23) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย
อนุญาตให้บริษัทเอกชนดาเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยปล่อยเสียงดัง ควันพิษ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า
ส่อไปในทางทุจริต สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
24) กรณี ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 ก. บริเวณที่ดินที่ทาเล
เลี้ยงสัตว์ตาดแคน หมู่ที่ 6 อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มาประมาณ 40 ปี
ขอให้ตรวจสอบการไม่ยอมออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเมื่อปี พ.ศ. 2541
และ พ.ศ. 2554 ทั้งที่ผู้ร้องได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
รังวัดทั้งสองครั้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายออกโฉนด
ที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ผู้ร้องได้ยื่นคาร้อง
ขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินอีก แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดมุกดาหาร การกระทาดังกล่าวถือได้ว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทาให้ผู้ร้อง
ได้รับความเสียหาย
25) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จังหวัดพัทลุง ให้เฝ้าดูแลพื้นที่ที่ได้รับ
สัมปทานแต่กลับ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้ามาลักขโมยรังนกอีแอ่นและทาลาย
พันธุ์นก บริเวณหมู่เกาะสี่ - เกาะห้า อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
26) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้เพื่อปลูกในโครงการ
ส่อไปในทางทุจริต
27) กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุญาตตั้งโรงงานให้แก่บริษัทไทยฮั้ว
ยางพารา จากัด (มหาชน) สาขายโสธร ตาบลเดิด อาเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ส่อไปในทางมิชอบ
28) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 โดยมิชอบหรือโดยทุจริตโดยเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้เสนอราคา
29) กรณี ผู้ร้อง ขอให้ตรวจสอบการออกบัตรประชาชน ส่อไปในทางทุจริต
30) กรณี ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินในการอนุญาต
ให้ทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ประมาณ 14-1-60 ไร่ โดยส่อไปในทาง
มิชอบ
31) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การเบิกจ่ายบัญชีเงินฝากของวัดจากธนาคาร
ส่อไปในทางทุจริต
32) กรณี ขอให้ตรวจสอบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณจานวน 8,500,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าสูงผิดปกติ
กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่อไปในทางทุจริต
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33) กรณี ขอให้ตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถขนขยะ
ส่อไปในทางมิชอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
เกิ้งได้
34) กรณี ขอให้ตรวจสอบประกาศให้ที่ดินของผู้ร้อง เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
ส่อไปในทางทุจริต
35) กรณี ขอให้ตรวจสอบ การปล่อยให้โครงการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงขยายถนน
สาธารณประโยชน์ ส่อไปในทางทุจริต
36) กรณี ขอให้ตรวจสอบการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ในจังหวัดปทุมธานี ทาให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย
37) กรณี ขอให้ตรวจสอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาของศาล
ที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับวัด และใช้อานาจหน้าที่เข้าไปก้าวก่ายการบริหารจัดการวัด
ส่อไปในทางมิชอบและฝ่าฝืนจริยธรรม
38) กรณี ขอให้ตรวจสอบการช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางไปสาธารณรัฐ
สังคมนิยมอาหรับแห่งลิเบีย แล้วถูกส่งกลับเนื่องจากภัยสงครามทาให้เกิด
ความเสียหาย เหตุเพราะแรงงานไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางาน
จานวนมาก แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน
39) กรณี ขอให้ตรวจสอบ กลุ่มออมในเฟสบุ๊ก ชื่อกลุ่ม “บ้านมายด์มิ
ออมตังค์ บ้านแม่เบลล์” ได้โพสต์ในเฟสบุ๊กแสดงข้อความและรูปภาพชักชวน
ให้ประชาชนทั่วไปนาเงินมาลงทุนออมเงิน โดยจะให้ผลตอบแทนผู้ร่วมออมสูง
ซึ่งมีพฤติกรรมความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
40) กรณี ขอให้ตรวจสอบการปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
และเจ้าของที่ดินข้างฝั่งคลอง ลาประโดง ร่วมกันฝังกลบร่องน้า
สาธารณประโยชน์ “ลาประโดง” และยึดครองเพื่อประโยชน์ส่วนตน
41) กรณี ขอให้ตรวจสอบไม่จ่ายเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้าและท่อระบายน้า
(ค.ส.ล.) ที่ซอยหัวหิน 102 จานวน 4 งวด เป็นเงินรวม 26,008,608 บาท
(ยี่สิบหกล้านแปดพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) ทั้งที่ได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
42) กรณี ขอให้ตรวจสอบการรังวัดออกโฉนดที่ดินทับซ้อนที่ดินผู้ร้อง
ส่อไปในทางมิชอบ
57. กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ ในโครงการ
บ้านเอื้ออาทร กรณีการเคหะแห่งชาติบังคับรับเงินจากคู่สัญญาร่วมทุน
มูลค่ากว่า 2,448 ล้านบาท
58. กรณี ขอให้ตรวจสอบ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้นาเงินจากโครงการโรงสีข้าว
ชุมชนจานวน 194,662 บาท และหุ้นของโรงสีข้าวชุมชนจานวน 75,700 บาท
ไปใช้ส่วนตัว ส่อไปในทางมิชอบ
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59. กรณี ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินในเขตตาบลบางแก้ว
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมิได้ให้เจ้าของที่ข้างเคียงชี้แนวเขต
และปล่อยปะละเลยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วบุกรุกที่ดิน
ของผู้ร้องกับพวก ส่อไปในทางมิชอบ
60. กรณี ผู้ร้อง (ปกปิดชื่อ) ขอให้ตรวจสอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
การผลิตสื่อของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ส่อไปในทางมิชอบ
61. กรณี ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อดาวเทียม Micro
Satellite ส่อไปในทางทุจริต โดยดาเนินการแก้ไขโครงการและเงื่อนไขการ
ประกวดราคา (TOR) ในลักษณะเร่งรีบผิดปกติ ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการแก้ไข
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7101

