กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

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

วันอังคำรที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำข้อเท็จจริงกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์
CA 311 ชั้น ๓ แอฟริกำในสุกร แนวทำงกำรป้องกัน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
อำคำรรัฐสภำ ห้องปฏิบัติกำรกรมปศุสัตว์
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)
(ก.เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร แนวทางการป้องกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการ
กรมปศุสัตว์ฯ (ข้อมูลการประชุมในระยะเวลาดาเนินการของเฟส ๒)

เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำโครงสร้ำงรำคำพลังงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำสินค้ำ
ห้อง CA 317 ชั้น ๓ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ)
อำคำรรัฐสภำ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
(ประชุม Online เรื่องพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) 1. ศึกษาแนวทางการกาหนดค่าการกลั่นที่เหมาะสม

2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนามันภายในประเทศ

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

วันอังคำรที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
CB 407 ชั้น ๔ (ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- งบเงินอุดหนุนสาหรับสมทบในการจัดซือและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรและเครือ่ งจักรกล

การเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จานวน ๑๕,๒๕๕ ล้านบาท ตามโครงการสนับสนุน
ลดต้นทุนการผลิต ของกรมการข้าว
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ
ห้อง CA 317 ชั้น ๓ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6191)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ประชาชน
เวลำ 09.30 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
ห้อง CB 410 ชั้น ๔ (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
(ประชุม Online
- ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการยกระดับโครงสร้างพืนฐาน
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) โทรคมนาคมกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)
เวลำ 10.00 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
ห้อง CA 314 ชั้น ๓ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน
เวลำ 13.30 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมระบบกำรเงิน กำรคลัง และระบบเศรษฐกิจ
ห้อง CA 311 ชั้น ๓ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน)
อำคำรรัฐสภำ
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
เรื่องพิจำรณำ
- การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

เวลำ 13.30 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงรำคำไฟฟ้ำ
ห้อง CA 314 ชั้น ๓ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน)
อำคำรรัฐสภำ
(ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
CB 402 ชั้น ๔ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
อำคำรรัฐสภำ (ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในส่วนของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
N 406 ชั้น ๔ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
ห้อง N 409 ชั้น ๔ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๑
ถึง
N 401 ชั้น ๔ (ก.การพลังงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๗๑)
เวลำ ๑๗.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๑

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ถึง
N 403 ชั้น ๔ (ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายละเอียด แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันอังคำรที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรท้องถิ่น เทศบำลนคร เทศบำลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรร
CA 411 ชั้น ๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล)
อำคำรรัฐสภำ 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 ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรแผนงำนบูรณำกำร ๒
N 405 ชั้น ๔ (ก.เกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๓๑)
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ๒

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
N 406 ชั้น ๔ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
ห้อง N 409 ชั้น ๔ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
CB 402 ชั้น ๔ กรุงเทพมหำนครและพัทยำ
อำคำรรัฐสภำ (ก.อุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรข้อสังเกต
CB 407 ชั้น ๔ (ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ถึง
N 406 ชั้น ๔ (ก.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
เวลำ ๒๐.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- จัดทารายการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ถึง
CB 401 ชั้น ๔ ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ งบดำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
(ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
- (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสำหกิจ และทุนหมุนเวียน
ถึง
ห้อง N 409 ชั้น ๔ (ก.บริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๑๑)
เวลำ ๑๘.๐๐ นำฬิกำ
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕

วันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕

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

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา
ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ิต พ.ศ. ....
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 404 คณะกรรมาธิการการทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การทหาร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
พิจารณา
- กรณีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.ท. 60 (Blackhawk)
ประสบอุบัติเหตุขณะทาการบินผ่านพื้นที่ตาบลวังใหญ่ อาเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
- ขอมติการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหาร
สภาผู้แทนราษฎร
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 415 คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่สอง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุม่ งานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
พิจารณา
- ศึกษาการดาเนินงานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
- ศึกษาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
(กลุม่ งานฯ การกระจายอานาจฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7011
- พิจารณาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีการกาหนดให้มีสภาเขต
และสมาชิกสภาเขตในกรุงเทพมหานคร

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 410
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
- พิจารณาแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง CA 401
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 841 1355 2513
Passcode : 295439

เวลา 13.30 นาฬิกา

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ของไทยตามยุทธศาสตร์การเชือ่ มโยงภูมภิ าคผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
(ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ กลุม่ งานฯ การต่างประเทศ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6371
- พิจารณาประมวลข้อมูลความเห็นของหน่วยงานที่มาให้ข้อมูล
ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ของไทยตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงภูมิภาคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ทางราง พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่ สารมวลชน และการมีส่วนร่วม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของประชาชน
(กลุม่ งานฯ พัฒนาการเมืองฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
- พิจารณาศึกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในแต่ละจังหวัด ในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565
- วันหยุดราชการเพิม่ เป็นกรณีพิเศษ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกัญชำ
กัญชง พ.ศ. ....
(กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติกญ
ั ชา กัญชง พ.ศ. ....

วันอังคำรที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กรรมาธิการ CA 313 ประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
(รอระเบียบวาระการประชุม)
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงรำคำ กำรตรวจสอบ
กำรลักลอบกำรนำเข้ำนำมันปำล์ม และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำร
ปำล์มนำมันอย่ำงเป็นระบบ)
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๐-๑)
พิจำรณำ
แนวทางและปัญหาอุปสรรคในการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการกิจการเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพงอย่างยั่งยืน

ห้องประชุม ๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

2

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มนำมัน
อย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๐-๑)
พิจำรณำ
๑. ราคาปาล์มน้า้ มันตกต่้าสวนทางกับน้้ามันปาล์มบรรจุขวด
ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม พ.ศ. ....
และโครงสร้างราคา เพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรม
ให้แก่อตุ สาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้า้ มันปาล์มทัง้ ระบบ
๓. รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา การตรวจสอบการลักลอบการน้าเข้า
น้้ามันปาล์มและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟกีดขวางทางหนีไฟ ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างอาคาร และท้าให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รบั อันตราย
๒. ศึกษากรณีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสียภาษีอากรขาเข้า
ภายในบริเวณสนามบิน
๓. ศึกษากรณีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)
มีมติเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ บริษัท ศิลา น้้าแข็งหลอด จ้ากัด
มีลักษณะเป็นการผูกขาดทางการค้า ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
๔. ศึกษากรณีร้านอาหารภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมืองจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ในราคาแพง
ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๕. ศึกษากรณีการจัดซื้อจัดจ้างหลักน้าทางยางพาราจากสหกรณ์
ชาวสวนยางพาราของกรมทางหลวงชนบทด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือไม่

3

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๖. ศึกษากรณีการใช้หลักน้าทางยางพารา ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน
เพื่อความปลอดภัยบนถนน และมีการจัดซือ้ จัดจ้างในราคาสูง
ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
กรรมาธิการ CA 301 และนวัตกรรม เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและประเทศ
(ประชุมออนไลน์) ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
พิจำรณำ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม : ภาคปฏิบัติ (โครงการเศรษฐกิจฐานราก :
จังหวัดโมเดล)
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กรรมาธิการ CA 313 ประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
เรื่องทีค่ ้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๐๔
และครั้งที่ ๒๐๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๗
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
กรรมาธิการ CA 303 และศำสนำอื่น ๆ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
พิจำรณำ
รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนตามที่คณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมาย

4

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมาธิการ CB 303 (กลุม่ งาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ต่อ ๗๒๐๑)
พิจำรณำ
๑. การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม (Soft Power)
๒. สรุปผลโครงการกิจกรรมการแสดง “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์
ถิ่นมรดกโลก”

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
๑. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค
จากกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จ้ากัด (มหาชน)
และ
ห้องประชุม
๒. ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณีรวั้ ก้าแพงหมูบ่ ้าน
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา กรรมาธิการ CA 423 จัดสรรเติมรัก ๕ ทรุดตัวและเสียหาย ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ความเดือดร้อน
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไข
กรรมาธิการ CA 304 กำรจัดกำรศึกษำเอกชน
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การศึกษา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
พิจำรณำ
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กรรมาธิการ CB 301 กำรกัดเซำะริมตลิ่ง กำรตืนเขินของแม่นำและลำคลอง
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
พิจำรณำ
(ร่าง) รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ

5

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
กรรมาธิการ CA 318 (กลุ่มงาน กมธ.การศึกษา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
การแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
-

คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ
(กลุ่มงาน กมธ.การศึกษา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
พิจำรณำ
๑. การขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
๒. เรือ่ งร้องเรียนต่าง ๆ ทีม่ ผี ู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว - วันหยุดรำชกำรเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูล ณ วันศุกร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑

