กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร 1
ประจำวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 1
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภำคม 2565
เวลำ 14.00 นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง CA 411 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่
(ประชุม Online
(ในคณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ)
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
Meeting ID: 820 0424 5469 เรือ่ งพิจำรณำ
Passcode : 114554
- ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรจัดทำงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

วันอังคำรที่ 10 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ
ถึง
เวลำ 16.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกร แนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของห้องปฏิบตั ิกำร
กรมปศุสัตว์
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)
(ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรือ่ งพิจำรณำ
- รำยงำนคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของ
โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรแนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ห้องปฏิบตั ิกำรกรมปศุสัตว์

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....
(ก.อ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6111)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปรับเป็นพินัย พ.ศ. ....

วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 309 ชั้น 3
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)

คณะอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศเพื่อเศรษฐกิจและควำมมั่นคง
(ในคณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
เรือ่ งพิจำรณำ
1. กรณีศึกษำ Space Economy ในประเทศจีน
2. กรณีศึกษำกำรสร้ำงดำวเทียมขนำดเล็ก

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รำยมำตรำ (เริม่ พิจำรณำมำตรำ 7 (มำตรำ 19 (7) ในส่วนของมำตรำ 44 ต่อเนือ่ ง))

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)
Meeting ID: 844 3365 3676

คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
(ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
เรือ่ งพิจำรณำ

- ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรประมูลโครงกำรบริหำรและ
ดำเนินกิจกำรท่อส่งน้ำสำยหลักในภำคตะวันออกของกรมธนำรักษ์

Passcode : 591276

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 405 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)

คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
เรือ่ งพิจำรณำ
- แนวทำงกำรโอนภำรกิจในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนียนให้แก่กระทรวงกำรคลัง
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)
Meeting ID: 841 1355 2513

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CA 424 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)

คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ
(ก.พาณิชย์ฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6191)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรำคำพลังงำน (น้ำมัน ไฟฟ้ำ และ
ก๊ำซหุงต้ม) ทีม่ ีรำคำสูงขึ้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อรำคำสินค้ำอุปโภค - บริโภค
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง
(ในคณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน)
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
เรือ่ งพิจำรณำ
- ภำระทำงกำรคลังจำกผลกระทบอำยุขัยกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ และกำรเพิ่มขึ้นของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีค่ำรักษำพยำบำล

ข้ำรำชกำร

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565
เวลำ 13.30 นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง N 406 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำ ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรจัดหำ
และติดตั้งระบบวิทยุสื่อสำรดิจิทัล ระยะที่ 1, 2, 3 และโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
(ประชุม Online
ฉุกเฉินแห่งชำติของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) (ในคณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ)
Meeting ID: 843 0277 6114 (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
Passcode : 657405

เรือ่ งพิจำรณำ
- ร่ำงรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 407 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
(ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
(ประชุม Online
เรือ่ งพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) 1. แนวทำงกำรปรับปรุงระเบียบ วิธีกำร และกำรใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
Meeting ID: 813 2338 5962

เวลำ 10.00 นำฬิกำ

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

ห้อง N 403 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
(ประชุม Online
เรือ่ งพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - แนวโน้มทิศทำงตลำดซือ้ ขำยคำร์บอนเครดิต (Carbon Market)
Meeting ID: 876 1580 2382

เวลำ 10.00 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ก.สื่อสาร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
(ประชุม Online
เรือ่ งพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรเตรียมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ
The Supervisory and Judicial Affairs Committee of the NPC

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2565
เวลำ 10.00 นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) (ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
Meeting ID: 813 2338 5962 เรือ่ งพิจำรณำ
Passcode: 582694
- ผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกิจกำรยำสูบและเกษตรกรผู้ปลูกใบยำสูบไทยจำก
ร่ำงกฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสูบและสำรทีเ่ กิดจำกกำรเผำไหม้
(ประชุม Online

ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสูบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแจ้งและ
กำรออกใบรับรอง และอัตรำค่ำธรรมเนียม พ.ศ. ...
เวลำ 13.30 นำฬิกำ

CA 411 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร
และกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงอย่ำงทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ
(ประชุม Online
(ก.สื่อสารฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6211)
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) เรือ่ งพิจำรณำ
- (ร่ำง) รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำเรือ่ งกำรจัดระเบียบสำยไฟฟ้ำ สำยสื่อสำร
และกำรบริหำรจัดกำรไฟฟ้ำส่องสว่ำงของคณะกรรมำธิกำร (ต่อ)

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....
(ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6231)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. .... รำยมำตรำ

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อพิจำรณำติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินจำก
กำรกู้เงินตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
เรือ่ งพิจำรณำ
- ควำมคืบหน้ำของโครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก ปี 2565 และผลกำรดำเนินงำนตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน้ำมันเชื้อเพลิง
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรือ่ งพิจำรณำ
- มำตรกำรช่วยเหลือด้ำนภำษีสรรพสำมิตน้ำมันดีเซล และกำรติดตำมผล
กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนภำษีของยำนยนต์ไฟฟ้ำ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6101
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2565 เวลำ 14.00 นำฬิกำ

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา

-

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

และอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

Meetint ID : 876 1580 2382

(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ)

Passcode : 110848

โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1
- พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการอานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

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 6370 - 1
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ....

ห้อง N 407
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meetint ID : 844 3365 3679
Passcode : 591276

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นทีต่ น้ แบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิ
คุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย
(ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ
กลุ่มงานฯ ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7020 - 1
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพืนทีต่ ้นแบบ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดศรีสะเกษ
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้อง CB 406
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก - ค้าส่ง
(กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1
พิจารณา
- ศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC
และการค้าปลีก - ค้าส่ง
- รับรองรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณี
การควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก - ค้าส่ง
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทีด่ ินทากินของราษฎรในเขตอาเภอ
กาบเชิงและอาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 407

คณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ราชการรูปแบบพิเศษ
(กลุ่มงานฯ การกระจายอานาจฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7010 - 1
- พิจารณาเรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 410
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meetint ID : 876 1580 2328
Passcode : 110848

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
(กลุ่มงานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6320 - 1
- พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 09.30 16.30 นาฬิกา

ห้อง 604
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310 - 1
พิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจของไทย
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงภูมภิ าคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กลุ่มงานฯ การต่างประเทศ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6370 - 1
- พิจารณาศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ การกาหนดพืน้ ทีแ่ ละ
กรอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์เพือ่ ส่งเสริมการลงทุน

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะทีห่ นึ่ง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง กลุ่มงานฯ การปกครอง)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของประชาชน
(กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meetint ID : 876 1580 2382
พิจารณา
Passcode : 110848
- ศึกษาหลักการและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการแสดงความเห็น และการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน รวมทัง้ แนวทางการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน
กรณี นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์
- ติดตามความคืบหน้ากรณีมีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการรับทรัพย์สินของ
บุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายการทาความผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา
ห้อง CA 415
คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะทีส่ อง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุ่มงานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1
- พิจารณาการดาเนินงานของ สปสช. ร่วมกับ อสม. ในการรองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19 กรณีศึกษา อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 422

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปและบูรณาการด้านต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามแนวชายแดนไทย (ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ
กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 844 3365 3679

- พิจารณามาตรการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนไทย

Passcode : 591276

ภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CB 318
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การฟอกเงินและยาเสพติด) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7020 - 1
- พิจารณาติดตามความคืบหน้า การเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การฟอกเงิน

เวลา 09.30 16.30 นาฬิกา

ห้อง 604
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310 - 1
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 414

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุ่มงานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน
พุทธศักราช 2564
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CB 308

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ

ชั้น 3 อาคารรัฐสภา และการปฏิรูปประเทศ
(กลุ่มงานฯ ความมั่นคงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1
- พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
ทีม่ ีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ กลุ่มงานฯ การกฎหมายฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6320 - 1
- พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ ศึกษากรณี
การปรับปรุงพื้นที่และสภาพภายในเรือนจาทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจา การปรับปรุงการบริหารงานราชทัณฑ์
ของประเทศ และการย้ายเรือนจาออกจากเขตชุมชนเมือง

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของประชาชน
(กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 876 1580 2382
- พิจารณาศึกษากรณีขอเสนอให้มีการจัดตั้งวสภาประชาชนกองทุนหุน้ ส่วน
Passcode : 110848
ประเทศไทยในพระปรมาภิไธย เพือ่ เป็นศูนย์กลางภาคประชาชนปกป้องการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กรณี นางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์

-6-

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้ง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ศูนย์บาบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
(กลุ่มงานฯ ฟอกเงินและยาเสพติดฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7020 - 1
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 844 3365 3679
พิจารณา
Passcode : 591276
- กรณีมีบุคคลบุกรุกเข้าไปในพืน้ ทีห่ วงห้ามภายในเขตการบิน ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เนื่องจากมีอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด
- กรณีมีประชาชนร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าทีต่ ารวจภูธรจังหวัดสกลนครชุดปราบปราม
ยาเสพติด จับยัดยาบ้าและเรียนกเงินเพือ่ แลกกับการปล่อยตัว
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภำคม 2565
วันอังคำรที่ 10 พฤษภำคม 2565
เวลา 08.30 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
โครงสร้างราคาปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา
เวลา 16.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CB 406
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
ศึกษาสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติการให้บริการทางเพศและคุ้มครอง
ผู้ให้บริการ พ.ศ. .... ที่คณะอนุกรรมาธิการยกร่างเสร็จแล้ว

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 303
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
การน้าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 10.00 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 10.00 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. โครงสร้างราคาผลปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ
2. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม พ.ศ. .... และโครงสร้างราคา
เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรมให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มทั้งระบบ
3. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
โครงสร้างราคาการตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้าน้้ามันปาล์ม 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. ศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือรังวัดที่ดินแบบดาวเทียมจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในราคาแพงแต่มีประสิทธิภาพต่้ากว่าเครื่องมือรังวัดที่ดิน
แบบดาวเทียมจากประเทศในภูมิภาคยุโรป เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือไม่
2. ศึกษากรณีการปักเสาไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างรุกล้้าที่ดินของประชาชน
ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
3. ศึกษากรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้กับบริษัท ไทยซิง
สตีล จ้ากัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จ้ากัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ท้าให้ผู้บริโภคที่ซื้อเหล็กได้รับความเดือดร้อน
4. ศึกษาการใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมากในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้บริโภค
5. ศึกษาการปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารค้าขอใช้รถกระเช้าขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ 11 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
เวลา 19.00 นาฬิกา
CA 313
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
เวลา 09.30 นาฬิกา
เวลา 16.30 นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
(รอระเบียบวาระการประชุม)

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 303
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
1. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง กรณีการจัดท้า
หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อก้าหนดวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2562
2. แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจ้าต้าบล เพื่อส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
3. ความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติการจัดสรรงบประมาณส้าหรับบุคลากร
ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. 2562

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CB 303
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7201)
พิจำรณำ
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม (Soft Power)

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
CA 311
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7151)
พิจำรณำ
ขอให้ตรวจสอบกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลกมลาไสย อ้าเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

(ประชุมออนไลน์)

(ประชุมออนไลน์)

4

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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
แนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศ
(กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7191)
พิจำรณำ
โครงสร้างพื้นฐานการค้านวณเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศ

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะริมตลิ่ง
กำรตืนเขินของแม่นำและลำคลอง
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ
เวลา 18.00 นาฬิกา
CA 313
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7171)
พิจำรณำ
เรื่องที่ค้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 189 และครั้งที่ 190
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.00 นาฬิกา
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา

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

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ
N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7141)
พิจำรณำ
แนวทางการด้าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดประเทศ ในการใช้ระบบ Thailand
Pass เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ

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
4. ศึกษาเรื่อง กรณีกลุ่มบุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุนและลักลอบ
น้าหน้ากากอนามัยส่งไปขายยังต่างประเทศโดยอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศ
และค้าสั่งกรมการค้าภายในเป็นการร่วมมือกันส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ
ท้าให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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)
11. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการมีมติไล่ผู้ร้องกับพวกออกจากราชการ
กรณีด้าเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส่อไปในทางมิชอบ
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
12. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง
เลขที่ พ.ช. 159 โดยการแก้ไขระวางรูปแผนที่ทางอากาศหมายเลข 5241 IV
แผ่น 7 และ 8 มีผลให้ต้าแหน่งที่ตั้งของที่ดินไปทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน
เป็นเหตุให้ผู้ร้องกับพวกถูกด้าเนินคดี
13. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประกอบกิจการ
จ้าหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งการอนุมัติให้ปรับลด
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่อไปในทางมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
14. ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติละเลยไม่สอบสวนด้าเนินคดี
Hybrid scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
จ้านวนมาก

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
5. ศึกษากรณี การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูป
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจาก
การเผาขยะอาจเกิดสารพิษร้ายแรงตกค้าง ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
6. ศึกษากรณี การออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
7. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่ส้านักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ
แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท้ากิน
ของประชาชน ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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
13. ศึกษากรณี ขอให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และส่อไปทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเขากระโดง ต้าบลอิสาณ อ้าเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
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