กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร 1
ประจำวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 1
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภำคม 2565

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

วันหยุดชดเชยวันวิสำขบูชำ
วันอังคำรที่ 17 พฤษภำคม 2565
เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

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

วันพุธที่ 18 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ
ถึง
เวลำ 16.00 นำฬิกำ

ห้อง CA 411 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

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)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 403 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

เวลำ 13.00 นำฬิกำ

ห้อง 607 ชั้น 6
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น
(ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรื่องพิจำรณำ
- รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำ
รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโน
ถูกกฎหมำย และมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนันผิดกฎหมำย
กำรแพร่ระบำดของตู้เกมพนันไฟฟ้ำและกำรพนันออนไลน์
(ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
เรือ่ งพิจำรณำ

- พิจำรณำร่ำงรำยงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง CB 401 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ
(ประชุม Online
ผ่ำนโปรแกรม Zoom)

เวลำ 09.30 นำฬิกำ

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

- ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรประมูลโครงกำรบริหำรและ
ดำเนินกิจกำรท่อส่งน้ำสำยหลักในภำคตะวันออกของกรมธนำรักษ์

ห้อง N 403 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
(ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6201)
(ประชุม Online
เรือ่ งพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - ข้อคัดค้ำนร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยำสูบของกระทรวงสำธำรณสุข

ของเครือข่ำยชำวไร่ยำสูบแห่งประเทศไทย
เวลำ 10.00 นำฬิกำ

เวลำ 13.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
(ประชุม Online
เรือ่ งพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - ผลกระทบจำกกำรลดสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล
ห้อง N 406 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

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

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
เวลำ 09.30 นำฬิกำ

ห้อง N 406 ชั้น 4
อำคำรรัฐสภำ

คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำและวำงแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อแก้ปญ
ั หำ
กำรจรำจรและขนส่ง
(ประชุม Online
(ในคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม)
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) (ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
เรือ่ งพิจำรณำ
- พิจำรณำรำยงำนของคณะอนุกรรมำธิกำรฯ

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6101
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 14.00 นำฬิกำ

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565
- วันชดเชยวันวิสาขบูชา
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
ห้อง CA 308
เวลา 09.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดระยะเวลา

ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ดาเนินงานในกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ....
(กลุ่มงานฯ การต่างประเทศ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6370 - 1
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. ....
เวลา 09.30 นาฬิกา

-

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

และอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

Meeting ID : 820 0424 5469

(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุ่มงานฯ พัฒนาการเมืองฯ)

Passcode : 466306

โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1
- พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1
- พิจารณาศึกษาติดตามกรณีการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟในการใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างงานซ่อมบารุงทางรถไฟ บริเวณกองบารุงทางเขต
นครสวรรค์ และบริเวณกองบารุงทางเขตลาปาง ศูนย์บารุงทางภาคเหนือ
ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทย

-2-

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 09.30 -

ห้อง 604

16.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการ
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 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308
คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะทีห่ นึ่ง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง กลุ่มงานฯ การปกครอง)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1
- พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการขอให้ตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าทีข่ องอดีตนายอาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
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. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 404
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการทหาร กลุ่มงานฯ การทหาร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
- พิจารณา เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

-3-

วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง CA 415
คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะทีส่ อง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุ่มงานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1
- พิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาน้ามันขายปลีกของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ การปฏิบัตกิ ารด้วยกาลังทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และการพัฒนา (ในคณะกรรมาธิการการทหาร กลุ่มงานฯ การทหาร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6390 - 1
- พิจารณาร่างกาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจการป้องกันชายแดน
ของกองทัพในพืน้ ทีภ่ าคใต้ (ต่อเนื่องจากการประชุมคราวทีผ่ ่านมา)

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงานฯ การทหาร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6390 - 1
- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทัพ
ในการจัดหายุทโธปกรณ์

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 414

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุ่มงานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 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
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meetint ID : 844 3365 3679

- พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทีม่ ีความเชื่อมโยง

Passcode : 776604

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

-4-

วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 410
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน

ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุ่มงานฯ กิจการศาลฯ)

Meetint ID : 813 2338 5962

โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1
- พิจารณาสืบหาข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตโครงการก่อสร้าง
สวนสัตว์แห่งใหม่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภำคม 2565

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ชดเชยวันวิสำขบูชำ

วันอังคำรที่ 17 พฤษภำคม 2565
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 10.00 นาฬิกา

-

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงรำคำ กำรตรวจสอบ
กำรลักลอบกำรนำเข้ำนำมันปำล์ม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำร
ปำล์มนำมันอย่ำงเป็นระบบ)
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7140-1)
พิจำรณำ
1. เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้างราคาปาล์มน้้ามันและน้้ามัน
ปาล์มของคณะอนุกรรมาธิการ (ต่อจากการประชุมครั้งก่อน)
2. (ร่าง) ก้าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ปาล์มน้้ามันอย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การบริหารจัดการปาล์มน้้ามันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา
การตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้าน้้ามันปาล์ม และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7131)
พิจำรณำ
1. ศึกษากรณีการก้าหนดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง
(Passport) ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในอัตราสูง
ท้าให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน
2. ศึกษาการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาลอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
3. ศึกษากรณีบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ด้าเนินงานในประเทศไทย
จัดตั้งส้านักงานตัวแทนรับท้าธุรกรรมทางการเงิน พิจารณากรมธรรม์
และสินไหมเช่นเดียวกับส้านักงานสาขา ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคส้าคัญผิดว่า
เป็นส้านักงานสาขา อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เอาเปรียบลูกค้า โดยบังคับให้ลูกค้าต้องลงนามในหนังสือรับรอง
5. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ล่าช้าและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี
6. ศึกษากรณีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสียภาษีอากรขาเข้า
ภายในบริเวณสนามบิน
7. ศึกษากรณีการก้าหนดมูลค่าของส่วนตัวที่ประชาชนน้าเข้ามา
พร้อมตนเองทางอากาศยานที่ได้รับการยกเว้นอากร ไม่สอดคล้อง
กับราคาสินค้าในปัจจุบัน

วันพุธที่ 18 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
กรรมาธิการ CA 407 พ.ศ. .... (ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....)
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
สาระส้าคัญในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งกรรมาธิการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เวลา 09.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
กรรมาธิการ CA 303 และศำสนำอื่น ๆ
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
1. เรื่อง การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ –
ห้วยใหญ่ ของที่พักสงฆ์ถ้าวัวแดง ต้าบลบ้านเจียง อ้าเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
2. เรื่อง การขอความเป็นธรรมกรณีสัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัดดาวดึงษ์
ต้าบลหายยา อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมาธิการ CB 303 (กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ต่อ 7201)
พิจำรณำ
1. เรื่อง การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม (Soft Power)
2. การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กรรมาธิการ CA 311 (กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7151)
พิจำรณำ
ญัตติเรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทาน
ในพื้นที่ภาคใต้ (นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง นายสาคร เกี่ยวข้อง
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นผู้เสนอ)
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา 13.30 นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำเกี่ยวกับที่ดิน
กรรมาธิการ CA 311 (กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7151)
พิจำรณำ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

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

4

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เวลา 13.30 นาฬิกา

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

เวลา 09.30 นาฬิกา

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

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมาธิการ CA 303 (กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ต่อ 7201)
พิจำรณำ
1. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา
จ้านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชน
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
2) ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย
และ 4) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน
พ.ศ. ....
2. รายงานความคืบหน้าการออกอนุบัญญัติการจัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562

(ประชุมออนไลน์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยจำกขยะที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
แผนการบริหารจัดการขยะในภาพรวม
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 409
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
คลื่นทะเลกัดเซำะชำยฝั่งและกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเล
อย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7161)
พิจำรณำ
1. (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
2. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำร
ปำล์มนำมันอย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7140-1)
พิจำรณำ
1. เรื่อง การโกงตาชั่ง ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้้ามัน
2. เรื่อง โครงสร้างราคาผลปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ
3. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม พ.ศ. ....
และโครงสร้างราคา เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรมให้แก่
อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มทั้งระบบ
4. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา การตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้า
น้้ามันปาล์ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติ
406 – 407 (ฝั่ง สว.) รำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 2242 5900
ต่อ 7201)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

(ประชุมออนไลน์)
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กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
สำนักกรรมำธิกำร 3
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภำคม 2565
เวลา 09.00 นาฬิกา
ห้องประชุม 607
ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7111)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร 0 2242 5900 ต่อ 7100-1

