กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร 1
ประจำวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 1
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภำคม 2565
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) - ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

วันอังคำรที่ 3 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
อำคำรรัฐสภำ (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

เรือ่ งพิจำรณำ

- ศึกษำกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อ
กรณีฉกุ เฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และกำรใช้เงินกู้
ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ
และสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
อำคำรรัฐสภำ (ก.อ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6111)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำ ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรจัดหำ
อำคำรรัฐสภำ และติดตั้งระบบวิทยุสื่อสำรดิจิทัล ระยะที่ 1, 2, 3 และโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
(ประชุมผ่ำนสื่อ
ฉุกเฉินแห่งชำติของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ในคณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ)
โปรแกรม Zoom (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
Cloud Meeting)

เรือ่ งพิจำรณำ
- ร่ำงรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำโครงกำรจัดหำและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสำรดิจิทัล
ระยะที่ 1, 2, 3 และโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ ของสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ 4 พฤษภำคม 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 309 ชั้น 3 คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำม ตรวจสอบโครงกำรด้ำนดิจิทัล และกำรพัฒนำสู่สังคมดิจิทัล
อำคำรรัฐสภำ วิถีใหม่ (Digital New Normal)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
(ก.สื่อสำรฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เรือ่ งพิจำรณำ
โปรแกรม Zoom
- ควำมคืบหน้ำในกำรบังคับใช้ และแนวทำงดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
Cloud Meeting)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

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

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย - กำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรในกำรใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ
โปรแกรม Zoom (Wheeling Charge) และกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก
Cloud Meeting)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ทีไ่ ม่มสี ัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ

ห้อง N 406 ชั้น 4 คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
อำคำรรัฐสภำ (ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
(ประชุมผ่ำนสื่อ
เรือ่ งพิจำรณำ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 1. แนวทำงกำรปรับปรุงระเบียบ วิธีกำร และกำรใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting)

เกษตรกร
2. แนวทำงกำรกระชับควำมสัมพันธ์ทวั่ โลก เมืองพี่เมืองน้อง (Sister cities)
ด้ำนสินค้ำเกษตร กำรประเมินผลและแผนงำนในอนำคต

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

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

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรือ่ งพิจำรณำ
- มำตรกำรช่วยเหลือด้ำนภำษีสรรพสำมิตน้ำมันดีเซล และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนภำษีของยำนยนต์ไฟฟ้ำ

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรปฏิวตั ิเกษตรกรรมไทย
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม)
(ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
เรือ่ งพิจำรณำ
- กำรกำหนดกรอบ content และแนวทำงจัดทำรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำร
ปฏิวตั ิเกษตรกรรมไทย และแนวทำงกำรจัดทำรำยงำน เรือ่ ง กำรพัฒนำพันธุ์ข้ำว
คุณภำพสูง กำรจัดทำโซนนิง่ เพื่อกำรเพำะปลูกข้ำว และประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4 คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
อำคำรรัฐสภำ ในสุกร แนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของห้องปฏิบตั ิกำร
กรมปศุสัตว์
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)
(ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรือ่ งพิจำรณำ
- ร่ำงรำยงำนคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของ
โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรแนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ห้องปฏิบตั ิกำรกรมปศุสัตว์
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6101
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 12.30 นำฬิกำ

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 นาฬิกา
ห้อง N 402
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 844 3365 3679
Passcode : 264676

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขร่างรายงานคณะกรรมการสมานฉันท์
ภาคผนวกและเอกสารอื่น
(ในคณะกรรมการสมานฉันท์ กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
- พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่างรายงานคณะกรรมการสมานฉันท์ ภาคผนวก
และเอกสารอื่น

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
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. ....
เวลา 09.30 นาฬิกา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 820 0424 5469
Passcode : 908634

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเทคโนโลยีดจิ ิทัลและอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
- พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และการอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอานาจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการกระจายอานาจฯ กลุ่มงานฯ การกระจายอานาจฯ)
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
Meeting ID : 815 0574 2638
- พิจารณาร่างรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง การจัดตั้ง
เทศบาลนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
- วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 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
พิจารณา
- ศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC
- ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณี
การควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก - ค้าส่ง
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีข่ องอดีตนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไทยสามัคคี อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 415

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะทีส่ อง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุ่มงานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
- พิจารณาอานาจการเรียกเอกสารของคณะกรรมาธิการจากรัฐวิสาหกิจ
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
เวลา 09.30 นาฬิกา

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

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

เวลา 09.30 นาฬิกา
ถึง 16.30 นาฬิกา

ห้องประชุม 604 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
พิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 10.30 นาฬิกา

ห้อง CA 404
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการทหาร กลุ่มงานฯ การทหาร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
พิจารณา
- ความคืบหน้าการเดินทางไปศึกษางาน ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
และกองบิน 41 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 10
พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ติดตามความคืบหน้า กรณีเหตุการณ์กราดยิงทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา (จ่าสิบเอก
จักรพันธ์ ถมมา)

4

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การทหาร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
- พิจารณาศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย - ประเทศยูเครน
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะทีห่ นึ่ง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง กลุ่มงานฯ การปกครอง)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CB 308
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 820 0424 5469
Passcode : 908634

เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ
(กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
พิจารณา
- เรื่อง การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ปัญหาความมั่นคงของประชาชน กรณี เอกสารสิทธิพนื้ ทีอ่ ยู่อาศัยและทีท่ ากิน
จังหวัดเชียงราย

ห้อง CA 414
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุ่มงานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
พิจารณา
- ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2564
- ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน
พุทธศักราช 2564
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วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การต่างประเทศ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6371
พิจารณา
- รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ
- ให้บุคคลพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลเพือ่ ปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้ง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ศูนย์บาบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

(กลุ่มงานฯ การฟอกเงินและยาเสพติด) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7021

Meeting ID : 844 3365 3679
Passcode : 264676

พิจารณา
- รับทราบความคืบหน้าร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ
- รับทราบความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพืน้ ที่
ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพือ่ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย
- เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
-ไม่มีการประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภำคม 2565
วันอังคำรที่ 3 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
(ประชุมออนไลน์) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงรำคำ กำรตรวจสอบ
กำรลักลอบกำรนำเข้ำนำมันปำล์ม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำร
ปำล์มนำมันอย่ำงเป็นระบบ)
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7140-1)
พิจำรณำ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมกรณีการขอน้าผ่านน้้ามันปาล์ม
จากสหพันธรัฐมาเลเซียไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติอำหำร
กรรมาธิการ CB 401 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7231)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
กรรมาธิการ CB 402 (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7231)
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
ศึกษาการด้าเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในรอบ 6 เดือน

(ประชุมออนไลน์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยจำกขยะที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
แผนการบริหารจัดการขยะในภาพรวม

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7131)
พิจำรณำ
1. ศึกษากรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่อนุญาตให้รังวัดสอบเขตที่ดิน
ซึ่งอยู่ในเขตที่ดินเวนคืนของกรมทางหลวงชนบทที่พระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนสิ้นผลบังคับใช้แล้ว ในพื้นที่
อ้าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ประชาชนและผู้บริโภค
ได้รับความเดือดร้อน
2. ศึกษากรณีการก้าหนดมูลค่าของส่วนตัวที่ประชาชนน้าเข้ามา
พร้อมตนเองทางอากาศยานที่ได้รับการยกเว้นอากร ไม่สอดคล้อง
กับราคาสินค้าในปัจจุบัน
3. ศึกษาการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาลอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ศึกษากรณีบริษัท ไทยซิง สตีล จ้ากัด และบริษัท หยงซิง สตีล
(ไทยแลนด์) จ้ากัด ส่งผลิตภัณฑ์เหล็กเข้ารับการทดสอบและวิเคราะห์
วัสดุจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 4 พฤษภำคม 2565
วันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เวลา 13.30 นาฬิกา

เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

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

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำเชิงนโยบำยและกฎหมำยแรงงำน
กรรมาธิการ CA 318 (กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7181)
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
สู่เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)

3

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กรรมาธิการ CA 417 กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7120-1)
พิจำรณำ
นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจหญิงเข้าสู่ต้าแหน่ง
พนักงานสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติ
406 – 407 (ฝั่ง สว.) รำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 65
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 0 2242 5900 ต่อ 7100-1

