กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สานักกรรมาธิการ ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการ
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ)
(กลุ่มงาน กมธ.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าการจัดทาและการบริหารงบประมาณในการทางานของ
ระบบ Thailand Pavement Management System (TPMS) และขั้นตอนการ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ และติดตามการบริหารงบประมาณเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง
(กองทุนมอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของ
ถึง
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แนวทางการป้องกัน และการพัฒนาประสิทธิภาพของ
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์
(ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหา
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น)
(กลุ่มงาน กมธ.เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ระเบียบ ขั้นตอน และข้อจากัดในการส่งเสริมสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด
ในสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย
๒. การป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดหรือ
ปัญหาอื่น ๆ รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. การพัฒนาการตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)
ด้วยแบบชุดตรวจรู้ผลเร็ว ATK-ASF

หน้าที่ 2

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
ห้อง CA 419 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- มาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบให้แก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
ห้อง CA 421 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.อุตสาหกรรม โทร. 0 2242 5900 ต่อ ๖๒๒๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน)
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงาน กมธ.การเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๕๑)
เรื่องพิจารณา
- มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ "โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้
ชุมชนดีพร้อม" วงเงินงบประมาณ ๑,๒๔๙ ล้านบาท ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม 305 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
(ประชุมผ่านสื่อ
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภค
อิเล็กทรอนิกส์)
บริโภคปรับตัวสูงขึ้น
(กลุ่มงาน กมธ.เศรษฐกิจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6181)
เรื่องพิจารณา
- การขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

หน้าที่ 3

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
ห้อง CA 420 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ
ปัญหาน้าท่วม
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ห้อง CA 421 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
๑. แนวทางแก้ไขปัญหาความเสียหายจากอุทกภัยบนทางหลวงและทางหลวงชนบท
๒. รายงานการเดินทางไปประชุมในต่างประเทศ เรื่อง Global Regional Road
Safety Observatories Dialogue on Powered Two - Wheeler Safety และ
เรื่อง 3 ͬ ͩ AnnualMeeting Asia - Pacific Road Safety Observatory
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การบังคับใช้โครงสร้างภาษีบุหรี่และยาสูบใหม่ ผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและ
การลดผู้สูบบุหรี่ ยาสูบ และบุหรี่ไฟฟ้าของคนไทย
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.สื่อสารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
อิเล็กทรอนิกส์)
- การจัดทา Cell Broadcasting เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงานและกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นระบบและยั่งยืน

หน้าที่ 4

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงาน กมธ.การเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๕๑)
เรื่องพิจารณา
- การดาเนินโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure : DIF)
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุ่มงาน กมธ.เกษตรฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ห้อง CB 406 ชั้น ๔ จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
อาคารรัฐสภา
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(กลุ่มงาน กมธ.การเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๕๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ผลการดาเนินการตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. สถานการณ์การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังการยกเลิก
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม 604 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรค
ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา และส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของภาคธุรกิจในประเทศไทย
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ)
(กลุ่มงาน กมธ. เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
เรื่องพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานรัฐสาขางานก่อสร้างทางชั้นพิเศษ ที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนไทย
๒. ผลสัมฤทธิ์และแนวทางในอนาคตต่อมาตรการสนับสนุน SME ไทย
หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สานักกรรมาธิการ ๒
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมาธิการ
- ไม่มกี ารประชุม-

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
607 ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๑๒
ที่มตี อ่ สิทธิเสรีภาพของสือ่ และประชาชน
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสือ่ สารมวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน)
(กลุม่ งาน กมธ. การพัฒนาการเมืองฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๐๓๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๒. การจัดทารายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการศาลฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๔๑)
เรื่องพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

หน้า 2

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ิต พ.ศ. ....
401 ชั้น ๔
(กลุม่ งานบริการเอกสารอ้างอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๑๐)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ร่างรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต พ.ศ. .... (จานวน ๒ ฉบับ)
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น
CA 424 ชั้น ๔
และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. การกระจายอานาจฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๐๑๑)
เรื่องพิจารณา
- การไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมาธิการของมหาวิทยาลัยบูรพา
กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครอง
CB 410 ชั้น ๔
(กลุม่ งาน กมธ. การปกครอง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๐๐๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของราษฎรในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่
และอาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
CB 318 ชั้น ๓
และยาเสพติด
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. ฟอกเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๐๒๑)
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

หน้า 3

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
407 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผล
การปฏิบัตติ ามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร)
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการสภาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๓๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๖๕
๒. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
401 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการศาลฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๔๑)
เรื่องพิจารณา
- การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมาธิการ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
CA 422 ชั้น ๔
เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดรน และชลยานไร้คนขับ
อาคารรัฐสภา
เพือ่ การพัฒนา
(ในคณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ)
(กลุม่ งาน กมธ. ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๖๓๖๑)
เรื่องพิจารณา
- กรอบแนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

หน้า 4

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่ง
CB 410 ชั้น ๔
(ในคณะกรรมาธิการการปกครอง)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. ปกครอง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๐๐๑)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษากรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน
ตาบลชัยนารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ
401 ชั้น ๔
การปฏิบตั กิ ารด้วยกาลังทหารและการพัฒนา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการทหาร)
(กลุม่ งาน กมธ. ทหาร โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๙๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ศึกษาแนวทางการนาระบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาใช้
ในการสนับสนุนภารกิจการป้องกันชายแดนของกองทัพ
๒. แผนการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจการป้องกันชายแดน
ของกองทัพและภารกิจการรักษาความมัน่ คงภายในของหน่วยงาน
ความมัน่ คงในพื้นที่ภาคตะวันตก ณ กองกาลังสุรสีห์
จังหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองกาลังผาเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตารวจ
CB 410 ชั้น ๔
(กลุม่ งาน กมธ. การตารวจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๘๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมาธิการ

หน้า 5

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
CB 411 ชั้น ๔
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการสภาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๓๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการทหาร
401 ชั้น ๔
(กลุม่ งาน กมธ. การทหาร โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๙๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
๑. ศึกษาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ความขัดแย้งในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ภายหลังการรัฐประหาร (๒) สถานการณ์
ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบ
ต่อความมัน่ คงของอาเซียนและราชอาณาจักรไทย กรณีวิกฤตการณ์
ความขัดแย้งการอ้างกรรมสิทธิเ์ หนือทะเลจีนใต้ ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน (๓) สถานการณ์ความขัดแย้ง
บริเวณคาบสมุทรเกาหลี (๔) สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณช่องแคบ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ (๕) สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย - ประเทศยูเครน
๒. เรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเทกองดิน
และผักตบชวากีดขวางการค้าขายบริเวณตลาดสวนตูล
๓. เรื่องร้องเรียน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต่อการขออนุญาตใช้พื้นที่ (พื้นที่ราชพัสดุแปลง ปข.๖๐๕) พื้นที่ตาบล
บึงนคร อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. เรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนในที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
เขตพื้นที่ตาบลบึงนคร บริเวณหมูท่ ี่ ๑ บ้านหนองหินใน และหมูท่ ี่ ๙
บ้านภูหลวง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า 6

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย
CB 407 ชั้น ๔
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการศาลฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๔๑)
เรื่องพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม
407 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามผล
การปฏิบัตติ ามมติของสภาผู้แทนราษฎร
(ในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร)
(กลุม่ งาน กมธ. กิจการสภาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๓๑)
เรื่องพิจารณา
๑. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๖๕
๒. ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์
พุทธศักราช ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเพือ่ พิจารณาศึกษา ผลักดันการจัดตัง้ สภาวิชาชีพ
CA 416 ชั้น ๔
วิทยาศาสตร์การกีฬา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการกีฬา)
(กลุม่ งาน กมธ. กีฬา โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๕๑)
เรื่องพิจารณา
- ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
การกีฬาและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็นในโครงการสัมมนา

หน้า 7

วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย
CA 422 ชั้น ๔
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. ความมัน่ คงฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๖๑)
เรื่องพิจารณา
- การศึกษาและติดตามกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลัน่ กรองเรื่องร้องเรียน
CB 410 ชั้น ๔
(ในคณะกรรมาธิการการตารวจ)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ. ตารวจ โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๘๑)
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ไม่มกี ารประชุม-

หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลง
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๓๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำกำรบริหำรจัดกำรปำล์มนำมัน
อาคารรัฐสภา
อย่ำงเป็นระบบ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเที่ยว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่
๒. ติดตามความคืบหน้าของการติดตั้งมิเตอร์วดั ปริมาณ
สต็อกน้ามันปาล์มและปัญหาราคาปาล์มน้ามันลดต่าลง
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 418 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตตัง้ วัดของที่พักสงฆ์
พระธาตุดอยเวียงแก้ว ตาบลศรีดอนมูล อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๒. ติดตามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของมูลนิธิ
วิมุตตยาลัย (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) ตาบลห้วยสัก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๓. แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นทีป่ ่าไม้ของวัดห้วยปลากัง้
ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีการจัดซื้อจัดจ้างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรมบังคับคดี
ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและผูบ้ ริโภค
๒. ศึกษากรณีการจัดงาน “ยอยศยิง่ ฟ้าอยุธยามรดกโลก” มีความคุม้ ค่า
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริโภคอย่างไร

ห้องประชุม ๖๐๔
ชั้น ๖ โซน N
อาคารรัฐสภา

หน้า ๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓. ศึกษากรณีการปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารคาขอใช้รถกระเช้า
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
(รอระเบียบวาระการประชุม)
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำ
อาคารรัฐสภา
และแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยวภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวันออก
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
ความคืบหน้าการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการส่งเสริมแก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริม พัฒนำ
และแก้ไขปัญหำกำรท่องเทีย่ วภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
ความคืบหน้าการจัดทารายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการส่งเสริมแก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
และศำสนำอื่น ๆ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษาเรื่อง การขอยกเลิกโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้า จังหวัดนนทบุรี ที่กระทบต่อวัด
และชุมชน
๒. ศึกษาเรื่อง ความคืบหน้าการขอตัง้ วัดหนองโลคณาราม ตาบลลิน้ ฟ้า
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้า ๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓. ศึกษาเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาหนังสือเดินทาง (Passport)
ของพระธรรมทูตไทยที่เดินทางไปปฏิบตั ิศาสนกิจในต่างประเทศ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
การตรวจสอบกระบวนการจ้างงานของบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค
ไทยออโต้-พาร์ท จากัด ตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
นโยบาย แผนงาน และการกาหนดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ
(แนวทางส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มเที่ยวบินและจานวนที่นั่ง)
เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องที่ค้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๓๐ ครั้งที่ ๒๓๑
และครั้งที่ ๒๓๒
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๗ ชั้น ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
อาคารรัฐสภา
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

หน้า ๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
อาคารรัฐสภา
และสำธำรณภัย
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัย โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๖๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. แนวทางการส่งมอบหรือโอนวัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้
นาไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
๒. รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
๓. การบริหารจัดการงบประมาณของคณะกรรมาธิการ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร กลุ่มชำติพันธุ์
และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ) โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. สรุปแนวทางการป้องกันเหตุความรุนแรงจากกรณีการกราดยิง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู
๒. สรุปรายงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา
ปัญหาด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความหลากลายทางเพศ
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
(กลุ่มงำน กมธ.กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
งานวิจัยและนวัตกรรมยาพ่นจมูกเพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

หน้า ๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
อาคารรัฐสภา
มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ. ....
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเสริม
ศักยภำพของผู้สูงอำยุ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. เตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๒
ถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
๒. ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดาเนินงาน
ในการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๒
CA 423 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษาเรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
กระทาการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมือง
และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการ
และศิลปกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดาเนินกิจการของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สนิ ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓. ศึกษาเรื่อง กรณีพนักงานอัยการมีคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟอ้ งผู้ต้องหา
ในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทชนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ สถานีตารวจ
นครบาลทองหล่อถึงแก่ความตาย เป็นการวินจิ ฉัยที่อาจจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

หน้า ๖

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๔. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ หรือไม่
รวมทั้ง อดีตผูบ้ ัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก
ออกระเบียบกองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัย
ในบ้านพักรับรอง โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้า
ค่าไฟฟ้าแทนในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
๕. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง
จ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีนาเข้า
ชิ้นส่วนรถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท)
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต
๖. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European
Aviation Safety Agency)
๗. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงเลขที่ พ.ช. ๑๕๙ โดยการแก้ไขระวางรูปแผนทีท่ างอากาศ
หมายเลข ๕๒๔๑ IV แผ่น ๗ และ ๘ มีผลให้ตาแหน่งทีต่ ั้งของทีด่ ิน
ไปทับซ้อนกับทีด่ นิ ของประชาชน เป็นเหตุให้ผู้รอ้ งกับพวกถูกดาเนินคดี
๘. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิให้บริษัทได้รบั สิทธิ
ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าปลอดอากร และได้รับสิทธิประกอบ
กิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร
รวมทัง้ การอนุมัติให้ปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน
และรายปีแก่ผู้ประกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
๙. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid Scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจานวนมาก
๑๐. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ปล่อยปละละเลยไม่ทาการสอบสวนการทุจริตของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก

หน้า ๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๑. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่อนุมัติงบประมาณโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล
ระยะที่ ๑ และที่ ๒ โดยการติดตั้งระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ผูกขาด
ประเภทเดียว และไม่สามารถเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์โครงข่าย
ประเภทอืน่ ได้
๑๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒
กันยายน ๒๕๖๕ กล่าวหาว่ารัฐบาล จ่ายเงินให้กับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรภายในอาคารรัฐสภาเพื่อจูงใจให้ลงมติไว้วางใจ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐสภา
๑๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกองบัญชาการกองทัพไทย บรรจุสบิ ตารวจโทหญิง และสิบตรีหญิง
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ารับราชการและมีคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
ที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ส่อไปในทางมิชอบ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ห้องประชุม ๖๐๔
โซน N ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภำพปัญหำ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
ติดตามความคืบหน้ากรณีผปู้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้สินเชือ่ ผ่านช่องทาง Page Facebook
มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด และยึดรถยนต์
เป็นประกัน

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องที่ค้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๓๐ ครั้งที่ ๒๓๑
และครั้งที่ ๒๓๒

หน้า ๘

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๗ ชั้น ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
อาคารรัฐสภา
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
หมำยเหตุ กำหนดกำรประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

