กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม - วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) (ก.เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
- แผนการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)
(ประชุม Online

เวลำ ๑๑.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CA ๓๐๙ ชั้น ๓ คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อำคำรรัฐสภำ (ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
(ประชุม Online เรื่องพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - ความคืบหน้าการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA ๓๑๗ ชั้น ๓ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำโครงสร้ำงรำคำพลังงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำสินค้ำ
อำคำรรัฐสภำ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ)
(ประชุม Online (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) เรื่องพิจำรณำ

- พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ามันภายในประเทศ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA ๓๑๑ ชั้น ๓ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำบริหำรจัดกำร ควบคุมอำหำรสัตว์
อำคำรรัฐสภำ
กำรลักลอบ นำเข้ำ กักตุนสุกร และซำกสัตว์อื่น
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)

(ก.อ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ

- การติดตามตรวจสอบ การลักลอบนาเข้าสุกรจากประเทศเพื่อนบ้าน

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

ห้อง CA ๔๒๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำกำรลงทุนและรูปแบบกำรเปิดสถำนบันเทิง
อำคำรรัฐสภำ
แบบครบวงจร (Entertainment Complex)
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรเปิดสถำนบันเทิงแบบครบวงจร
(Entertainment Complex) กำรจัดเก็บรำยได้ และภำษีจำกธุรกิจกำสิโน
ถูกกฎหมำย และมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนันผิดกฎหมำย
กำรแพร่ระบำดของตู้เกมพนันไฟฟ้ำและกำรพนันออนไลน์)
(ก.คมนาคม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาสรุปข้อมูลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันอำสำฬหบูชำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันเข้ำพรรษำ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม - วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ถึง
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๕ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณ : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๖ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CA ๔๑๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบประมาณปี ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑๓๑,๓๗๒,๗๗๗,๗๐๐ บาท

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๓ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๙ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ งบประมาณปี ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑๓๑,๓๗๒,๗๗๗,๗๐๐ บาท (ต่อ)

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อำคำรรัฐสภำ ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ถึง
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ

งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ขอรับ
งบประมาณ

เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๓ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้อง CB ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ถึง
อำคำรรัฐสภำ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
(ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CB ๔๐๗ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรข้อสังเกต
อำคำรรัฐสภำ (ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาเลือกตาแหน่งต่าง ๆ

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง CA ๔๑๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ถึง
อำคำรรัฐสภำ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. ๐๙ ๕๙๖๐ ๔๘๙๒)
เรื่องพิจำรณำ
- รายละเอียด แผนงาน โครงการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๕ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
เวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๙ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้อง N ๔๐๖ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

วันอำสำฬหบูชำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันเข้ำพรรษำ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 415

คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่สอง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุม่ งานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
- พิจารณาศึกษาความรับผิดทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจกรณีไม่จดั ส่ง
ข้อมูลและเอกสารให้แก่คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะกรรมการสมานฉันท์
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1

ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ชวเลข

- พิจารณาร่างรายงานคณะกรรมการสมานฉันท์

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การกระจายอานาจฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 426 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ าหนดระยะเวลา
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ดาเนินงานในกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การต่างประเทศ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6371
- พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
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วัน เดือน ปี
เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ทางราง พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
- พิจารณาแต่งตั้งตาแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
- วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565
- วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565
- วันหยุดราชการเพิม่ เป็นกรณีพิเศษ

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

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กรรมาธิการ N ๔๐๘ คลื่นทะเลกัดเซำะชำยฝั่งและกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
(ประชุมออนไลน์) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ทำงทะเลอย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
พิจำรณำ
รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรคุ้มครอง
กรรมาธิการ CA ๔๑๗ และรับรองสิทธิของบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(ประชุมออนไลน์) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ โทร. ๐ ๒๒๔๒
๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๐-๑)
พิจำรณำ
ศึกษาสภาพปัญหาการรับรองสถานะของบุคคล รวมทั้งสิทธิ
ได้รบั บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐของบุคคลผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
กรรมาธิการ CA ๔๒๓ เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟกีดขวางทางหนีไฟ ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างอาคาร และทาให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รบั อันตราย
๒. ศึกษากรณีการไฟฟ้านครหลวงจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า
และสายไฟในราคาสูง ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ส่งผลกระทบให้ผบู้ ริโภค
ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาแพงและไม่เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค
๓. ศึกษากรณีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสียภาษีอากรขาเข้า
ภายในบริเวณสนามบิน

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๔. ศึกษากรณีการใช้หลักนาทางยางพารา ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน
เพื่อความปลอดภัยบนถนน และมีการจัดซือ้ จัดจ้างในราคาสูง
ทาให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๕. ศึกษากรณีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)
มีมติเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ศิลา น้าแข็งหลอด
จากัด มีลักษณะเป็นการผูกขาดทางการค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค
๖. ศึกษากรณีบริษัทเอกชนดาเนินการถมดินชิดกาแพงผู้อื่น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันอำสำฬหบูชำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันเข้ำพรรษำ
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันหยุดรำชกำรกรณีพิเศษประจำปี ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑

