กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
ในควำมรับผิดชอบของสำนักกรรมำธิกำร ๑
ประจำวันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
-

วันอังคำรที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำบริหำรจัดกำร ควบคุมอำหำรสัตว์
ห้อง CA 409 ชั้น ๔ กำรลักลอบนำเข้ำ กักตุนสุกร และซำกสัตว์อื่น
อำคำรรัฐสภำ

(ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น)

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

- ตรวจสอบการลักลอบนาเข้าสุกรจากต่างประเทศ
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรข้อสังเกต
CB 407 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
อำคำรรัฐสภำ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
(ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ (ประชุม Online

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) ในสุกรและศึกษำแนวทำงช่วยเหลือประชำชนจำกปัญหำรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้น
(ก.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรื่องพิจำรณำ
- การขยายระยะเวลา ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำหนีส้ ินแห่งชำติ
ห้อง CA 411 ชั้น ๔ (ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ
(ก.พาณิชย์ฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6191)
N 401 ชั้น ๔
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณากาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
เวลำ 09.30 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
ห้อง CB 401 ชั้น ๔ (ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ

- ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)
เวลำ 13.30 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำ ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรจัดหำ
ห้อง CB 401 ชั้น ๔ และติดตั้งระบบวิทยุสื่อสำรดิจิทัล ระยะที่ ๑,๒,๓ และโครงกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
อำคำรรัฐสภำ
เหตุฉุกเฉินแห่งชำติ ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(ในคณะกรรมำธิกำรศึกษำกำรจัดทำและติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ)
(ก.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕
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) - พิจารณาศึกษาการสารวจและผลิตน้ามันดิบของไทย

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ ..)
ห้อง CA 411 ชั้น ๔ พ.ศ. ....
อำคำรรัฐสภำ
(ก.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรแก้ไขปัญหำรำคำผลิตผลเกษตรกรรม
CB 407 ชั้น ๔ (ก.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- การเตรียมความพร้อมในการสัมมนาพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกของ
คณะกรรมาธิการฯ
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน
N 401 ชั้น ๔
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกากับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม
N 406 ชั้น ๔
(ก.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ

- การเตรียมรับมือและมาตรการป้องกันโรคฝีดาษลิงของหน่วยงานด้านการขนส่ง
ทางอากาศ หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern :PHEIC)
เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ห้อง CA 311 ชั้น ๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อำคำรรัฐสภำ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
เรื่องพิจำรณำ
- ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรสื่อสำร โทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ห้อง CA 309 ชั้น ๓ (ก.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
อำคำรรัฐสภำ เรื่องพิจำรณำ
(ประชุม Online
- ประกาศ กสทช. เรือ่ ง การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) การใช้บัตรประจาตัวประชาชนใบเดียวลงทะเบียนซิมการ์ดเป็นจานวนมากกว่า ๕ เลขหมาย
จะต้องไปแสดงตนที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เวลำ 10.00 นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน
ห้อง N 403 ชั้น ๔ (ก.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- ความคืบหน้าการกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการกาจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง
CA 424 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมำธิกำรกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน)
อำคำรรัฐสภำ
(ก.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
(ประชุม Online เรื่องพิจำรณำ
ผ่ำนโปรแกรม Zoom) - ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....
CB 401 ชั้น ๔ (ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6231)
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- ลงมติร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... รายมาตรา
เวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์
(ก.เกษตรฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
N 403 ชั้น ๔
อำคำรรัฐสภำ
เรื่องพิจำรณำ
- แนวทางแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
เวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ ห้องประชุมกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำทบทวนร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....
ห้อง CB 401 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ศ. ....)
อำคำรรัฐสภำ
(ก.วิฯ งบประมาณฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6231)
เรื่องพิจำรณำ
- พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕

คณะกรรมำธิกำรสำมัญ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และอนุกรรมำธิกำร

-

หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
สานักกรรมาธิการ 2

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 13.30 นาฬิกา
ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ทางราง พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การกฎหมายฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6321
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 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 311 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารเข้าชือ่
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เสนอข้อบัญญัตทิ ้องถิ่น พ.ศ. ....
(กลุม่ งานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาทบทวนร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ....

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
- พิจารณาศึกษาโครงสร้างต้นทุนการกลั่นน้้ามันของโรงกลั่นน้้ามัน

2

วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4189
ตอนท่าพุด - เขาหลวง - พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 09.30 นาฬิกา

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา 112 ที่มตี อ่ สิทธิเสรีภาพ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของสือ่ และประชาชน
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุม่ งานฯ พัฒนาการเมืองฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
- พิจารณากรอบการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ห้อง CA 401
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ID : 843 0277 6114
Passcode : 584144

เวลา 10.00 นาฬิกา

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

ห้อง CA 414 คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม
พุทธศักราช 2564

3

วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 402
คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่ง
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง กลุม่ งานฯ การปกครอง)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินงานของกองทุนประกัน
วินาศภัย เกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ล่าช้า

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา
ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการการปกครอง
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7001
- พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้ตรวจสอบการด้าเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ 7 ต้าบลโตนดด้วน
อ้าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CB 308 คณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา และการปฏิรูปประเทศ
(กลุม่ งานฯ ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6361
- พิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

4

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CA 416 คณะกรรมาธิการกีฬา
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ กีฬา) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6351
พิจารณา
- แนวทางการคุ้มครองและจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬามวยที่เสียชีวิต
จากการแข่งขัน สืบเนื่องมาจากกรณีการเสียชีวิตของนายศรายุทธ กลิ่นมิง่
(ปานเพชร ผดุงชัยมวยไทย) จากการแข่งขันมวยไทย รายการไฟต์เตอร์
เอกซ์ รุ่น 73 กิโลกรัม ณ สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
เมือ่ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
- แต่งตั้งอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม
ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละสมาคมกีฬาสากล
- แต่งตั้งอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา ผลักดัน
การจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง CB 410 คณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ การปฏิบัตกิ าร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ด้วยกาลังทหาร และการพัฒนา
(ในคณะกรรมาธิการการทหาร กลุม่ งานฯ การทหาร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับภารกิจด้านกิจการข่าวกรองทางทหาร
การปฏิบัติการข่าวกรอง การต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษา
ความปลอดภัยของกองทัพ

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณากรณีการแต่งตั้งพระภิกษุมาร่วมเป็นกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ
หรือที่ปรึกษา ในคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งต้าแหน่งอื่น ๆ
ในวงงานรัฐสภา ตามมติของมหาเถรสมาคม

5

วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 404
คณะกรรมาธิการการตารวจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การตารวจ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6381
- พิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้อง N 410
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน
(กลุม่ งานฯ กิจการศาลฯ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
- พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง เรื่อง "กรณีความชอบด้วยกฎหมาย
ของการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้้าบาดาลและการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณของกองทุนพัฒนาน้้าบาดาลส่อไปในทางทุจริต"

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง CA 404 คณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการทหาร กลุม่ งานฯ การทหาร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
พิจารณา
- ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกัน
ประเทศ และการจัดท้าแผนป้องกันการเผชิญเหตุของกองทัพ
- แผนการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพของกองทัพ ณ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จ้ากัด
และบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จ้ากัด

เวลา 10.00 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามกระบวนการมีส่วนร่วม
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ของประชาชนจากการดาเนินโครงการของรัฐ
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ กลุม่ งานฯ พัฒนาการเมืองฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7031
- พิจารณาการท้าเหมืองแร่ทรายแก้วของบริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จ้ากัด
ในพื้นที่ต้าบลค้าโตนด อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
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วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 308 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ิต พ.ศ. ....
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานบริการเอกสารอ้างอิง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6310
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง CA 414 คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ กลุม่ งานฯ กิจการสภาผู้แทนราษฎร)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6331
- พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ้าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช
2564

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 402
คณะกรรมาธิการการทหาร
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การทหาร) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6391
- พิจารณาเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 404
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลัน่ กรองเรื่องร้องเรียน
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ในคณะกรรมาธิการการตารวจ กลุม่ งานฯ การตารวจ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6381
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้อง N 407
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (กลุม่ งานฯ การต่างประเทศ) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6371
- พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
กับชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทย

7

วัน เดือน ปี
เวลา 13.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง N 410
คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่หนึ่ง
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ กลุม่ งานฯ กิจการศาลฯ)
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6341
- พิจารณาศึกษาเรื่อง การติดตามการใช้จา่ ยเงินนอกงบประมาณ
ของกองทุนต่าง ๆ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
- ไม่มกี ารประชุม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1, 06 3969 6155 , 06 3227 2086

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ 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 ๒ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตอิ ำหำร
กรรมาธิการ CA 408 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๐-๑)
พิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการปักเสาไฟฟ้าและเสาไฟส่องสว่างรุกลา้ ที่ดิน
ของประชาชน ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๒. ศึกษากรณีการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างรุกล้าและกีดขวาง
ทางสาธารณะ ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๓. ศึกษากรณีสายการบินก้าหนดให้ผโู้ ดยสารต้องซือบัตรโดยสาร
ทังเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๔. ศึกษากรณีร้านอาหารภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมืองจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ในราคาแพง
ท้าให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๕. ศึกษากรณีการปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารค้าขอใช้รถกระเช้า
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันพุธที่ ๓ สิงหำคม 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
(รอระเบียบวาระการประชุม)
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กรรมาธิการ CA 406 (กลุ่มงาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
พิจำรณำ
ผลกระทบจากการดูดทรายบริเวณล้าน้า้ ชี จังหวัดอุบลราชธานี
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

๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม 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
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม (Soft Power)

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

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
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
กรรมาธิการ CA 301 และนวัตกรรม เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
พิจำรณำ
การพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดในรูปแบบของสี่เหลี่ยม
นวัตกรรม

(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

คณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
เรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตรวจสอบเอกสาร
น้าเข้ารถยนต์สา้ เร็จรูปล่าช้า ท้าให้ผบู้ ริโภคได้รับความเดือดร้อน

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

๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำและพัฒนำกำรจัดบริกำร
กรรมาธิการ CB 303 สำธำรณสุข
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อจัดล้าดับการให้บริการและรอคอย
รับบริการจากสถานพยาบาล

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
กรรมาธิการ CA 318 (กลุ่มงาน กมธ.การศึกษา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
๑. ปัญหาการเลิกจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้าง
พึงได้รบั
๒. การตรวจสอบการจ้างงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเรียกรับ
หรือยอม จะรับทรัพย์สนิ ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดระยอง

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำเกี่ยวกับที่ดิน
กรรมาธิการ CA 406 (กลุ่มงาน กมธ.การทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๕๑)
พิจำรณำ
การปรับโครงสร้างที่ดนิ และการบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศไทย

(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ
(กลุ่มงาน กมธ.การศึกษา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑)
พิจำรณำ
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๕
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 ๒๐๖
และครั้งที่ ๒๐๗

๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
ห้องประชุม
กรรมาธิการ N 408
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรกำรสวัสดิกำรสังคม
(กลุม่ งาน กมธ.การสวัสดิการสังคม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๒๑)
พิจำรณำ
ความคืบหน้าในการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สงู อายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖

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
คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
กรรมาธิการ CA 301 (กลุ่มงาน กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
พิจำรณำ
การป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โอมิครอน
สายพันธุ์ย่อย BA4 และ BA5 และแนวทางการฉีดวัคซีนกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ในเด็กอายุต่้ากว่า ๑๒ ปี

(ประชุมออนไลน์)

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
กรรมาธิการ CA 306 (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
ก้าหนดแผนการด้าเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำเชิงนโยบำยและกฎหมำยแรงงำน
กรรมาธิการ CA 318 (กลุ่มงาน กมธ.การแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างาน

๖

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว
กรรมาธิการ CA 405 (กลุ่มงาน กมธ.การท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา พิจำรณำ
ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ปี ๒๕๖๖
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กรรมาธิการ CA 417 กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ) โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๐-๑)
พิจำรณำ
๑. หนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพกิ าร
เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. รายงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาด้านเด็ก
เยาวชน สตรี และผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ เรื่อง แนวทางแก้ไข
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภำพปัญหำ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
พิจำรณำ
ศึกษาบริษัทสินเชื่อท้าสัญญาไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบผู้บริโภค

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
กรรมาธิการ CB 301 และสำธำรณภัย
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
พิจำรณำ
๑. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
๒. รายงานผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมาธิการ CA 303 (กลุม่ งาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ต่อ ๗๒๐๑)
พิจำรณำ
แผนการด้าเนินงานของคณะกรรมาธิการตามกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อระบบ
กรรมาธิการ CA 306 สุขภำพ และติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรสำธำรณสุข
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.การสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
พิจำรณำ
ศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพของประเทศ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๒
กรรมาธิการ CA 307 (กลุ่มงาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
พิจำรณำ
๑. ศึกษาเรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ้านาจในต้าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
กระท้าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมือง
และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร
ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการด้าเนินกิจการของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการทุจริตกรณีเงินจ้านวนกว่า
๔๐๐ ล้านบาท ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ้ากัด
๔. ศึกษาเรื่อง กรณีกลุม่ บุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุน
และลักลอบน้าหน้ากากอนามัยส่งไปขายยังต่างประเทศโดยอาจเป็น
การฝ่าฝืนประกาศและค้าสั่งกรมการค้าภายในเป็นการร่วมมือกัน

๘

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้าให้ประเทศชาติและประชาชน
เสียหาย
๕. ศึกษาเรื่อง กรณีพนักงานอัยการมีค้าสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผู้ต้องหา
ในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทชนเจ้าหน้าทีต่ ้ารวจ สถานีตา้ รวจ
นครบาลทองหล่อถึงแก่ความตาย เป็นการวินจิ ฉัยที่อาจจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
๖. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ หรือไม่ รวมทั้ง
อดีตผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก ออกระเบียบ
กองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัยในบ้านพักรับรอง
โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้้า ค่าไฟฟ้าแทนในการ
เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
๗. ศึกษาเรื่อง กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าค้าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศ มิใช่ค้าพิพากษาของศาลไทย ท้าให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรายหนึง่ ไม่มีคุณสมบัตติ ้องห้ามในการด้ารงต้าแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงแห่งหนึง่
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๙๘ (๑๐) และมาตรา ๑๖๐ (๖) ฉะนั้นพฤติกรรมและการ
กระท้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี ทั้งก่อน
และขณะด้ารงต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีฯ
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๔ (๑)
๘. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัทแห่ง
หนึ่ง จ่ายเงินสินบนเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีน้าเข้า
ชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท)
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต
๙. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European
Aviation Safety Agency)

๙

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมออนไลน์)

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๐. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการมีมติไล่ผรู้ ้องกับพวก
ออกจากราชการ กรณีด้าเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๑๑. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือส้าคัญส้าหรับ
ที่หลวงเลขที่ พ.ช. ๑๕๙ โดยการแก้ไขระวางรูปแผนทีท่ างอากาศ
หมายเลข ๕๒๔๑ IV แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ต้าแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ ิน
ไปทับซ้อนกับทีด่ ินของประชาชน เป็นเหตุให้ผรู้ ้องกับพวก
ถูกด้าเนินคดี
๑๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิให้บริษัทได้รบั สิทธิ
ประกอบกิจการจ้าหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบ
กิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร
รวมทัง้ การอนุมัติให้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน
และรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
๑๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนด้าเนินคดี Hybrid Scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจ้านวนมาก
๑๔. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานส้านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ปล่อยปละละเลยไม่ท้าการสอบสวนการทุจริตของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ้ากัด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก

ห้องประชุม
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเสริม
กรรมาธิการ CA 417 ศักยภำพของผู้สูงอำยุ
ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (กลุ่มงาน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๐-๑)
พิจำรณำ
ศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ 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. ....

ข้อมูล ณ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑

