กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สานักกรรมาธิการ ๑
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

- ไม่มีการประชุม วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ไม่มีการประชุม วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CA 420 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการสือ่ สาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กลุม่ งาน กมธ.สือ่ สารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
๑. แนวทางร่วมมือพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอวกาศและต่อสู้กบั ภาวะโลกร้อนของ
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๒. แผนการดาเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการดาเนินการพิธีเปิดโครงการ
จัดตั้งห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Laboratory)
ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๕๑)
เรื่องพิจารณา
- มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
ห้อง CB 407 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6121)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การยกระดับรายได้ของภาคเกษตรกรรมด้วยการสนับสนุนระบบไฟฟ้า

หน้าที่ 2

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
ห้อง CA 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.พาณิชย์ฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๙๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม
ห้อง CA 419 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.แก้ไขปัญหาราคาฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๐๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับต่องานพืชสวนโลก ปี ๒๕๗๒ ณ อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ห้อง CA 421 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.คมนาคม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6141)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- การศึกษาดูงานและจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการฯ
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.เศรษฐกิจ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๘๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
ห้อง CB 406 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.การเงินฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6151)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศญี่ปุ่น
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการสือ่ สาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ห้อง CA 420 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.สือ่ สารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
อิเล็กทรอนิกส์)
- ขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากและถอนอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine :
CDM) จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต

หน้าที่ 3

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.พลังงาน โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6171)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ความคืบหน้าการกาหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการกาจัดขยะเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
เวลา ๑๓.๓๐นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัล และการพัฒนาสูส่ ังคม
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CA 419 ชั้น ๔ ดิจิทัลวิถใี หม่ (Digital New Normal)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการสือ่ สาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กลุม่ งาน กมธ.สือ่ สารฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๒๑๑)
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการโฆษณายา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการรักษา
ที่เกินจริงในสื่อสังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ต
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CA 424 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การเงินฯ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๕๑)
เรื่องพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. .... เกี่ยวกับการออก
หลักทรัพย์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
ห้อง CB 405 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.เกษตรฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6131)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณ
(ประชุมผ่านสื่อ
ห้อง CB 406 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.ติดตามงบฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6161)
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามการบริหารงบประมาณในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศ
อื่น ๆ ในด้านการเงิน และวิชาการ พร้อมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

หน้าที่ 4

วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

- ไม่มีการประชุม -

หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลง

กลุม่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๑๐๐-๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
สานักกรรมาธิการ 2
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
- ไม่มกี ารประชุม

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของมาตรา 112 ที่มตี อ่ สิทธิเสรีภาพ
CB 410 ชั้น 4 ของสือ่ และประชาชน
(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ)
(กลุ่มงาน กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)

เรื่องพิจารณา
- ศึกษาปัญหาผลกระทบของการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
402 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการศาลฯ โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต่อ)

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม ปัญหาและอุปสรรค
CA 416 ชั้น ๔ ในการดาเนินงานของสมาคมกีฬาสากล และศึกษาความเหมาะสมในการ
อาคารรัฐสภา
เป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568
ณ ประเทศไทย
(ในคณะกรรมาธิการกีฬา)
(กลุม่ งาน กมธ.กีฬา โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6350 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของสมาคมกีฬาตะกร้อ
แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

หน้า 2
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
CA 421 ชั้น ๔ องค์การมหาชน และกองทุน คณะที่สอง
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการกิจการศาลฯ)
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการศาลฯ โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อพัฒนา
พื้นที่บึงกระจับ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
CA 422 ชั้น ๔ เพือ่ สร้างความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนและประเทศ
(ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์)
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐฯ)
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ติดตามความคืบหน้าปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนที่เป็นลูกหนี้
และแนวทางแก้ไข
2. เรื่อง แนวทางการปลูกกัญชงและกัญชาเพื่ออตุสาหกรรมและประโยชน์
ต่อการสร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
3. เรื่อง แนวทางการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ อุตสาหกรรม
และประโยชน์ต่อการสร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
4. เรื่อง แนวทางการปลูกกล้วยหอมเพื่อเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อการ
สร้างความมัน่ คงทางรายได้ของประชาชน
5. ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติปลูกไม้มีค่าให้ประชาชนรวย
6. ศึกษาเรื่อง ปัญหาความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ทากินในพื้นที่ 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลเขาค้อ ตาบลริมสีม่วง ตาบลสะเดาะพง
และตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า 3
วัน เดือน ปี
เวลา 09.30 นาฬิกา

เวลา 09.30 นาฬิกา

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

CB 410 ชั้น 4 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจของไทย
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ตามยุทธศาสตร์การเชือ่ มโยงภูมภิ าคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ)
(กลุม่ งาน กมธ.การต่างประเทศ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6370 - 1)
เรื่องพิจารณา
- การจัดทารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทยตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงภูมิภาค
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ห้องประชุม
401 ชั้น ๔
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
(กลุม่ งาน กมธ.การกฎหมายฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6320 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ศึกษาและกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
2. ศึกษาและติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีสหกรณ์ผู้ค้าตลาดนัดจตุจกั รขอความ
เป็นธรรมในการเยียวยาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ค้าตลาดนัดจตุจกั ร

เวลา 10.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
CB 318 ชั้น 3 (กลุม่ งาน กมธ.การฟอกเงินและยาเสพติด โทร. 0 2242 5900
อาคารรัฐสภา
ต่อ 7020 - 1)
เรื่องพิจารณา
- เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ
เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
CA 416 ชั้น 4 (ในคณะกรรมาธิการการกระจายอานาจฯ)
อาคารรัฐสภา
กลุม่ งาน กมธ.กระจายอานาจฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7010 - 1)
เรื่องพิจารณา
- เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

หน้า 4
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า
CA 422 ชั้น ๔ ดัดแปลง โดรนและชลยานไร้คนขับเพือ่ การพัฒนา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐฯ)
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
- เรื่อง การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครอง
CB 318 ชั้น 3 (กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของราษฎร ในเขต
อาเภอกาบเชิง และอาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
CB 410 ชั้น ๔ ของประชาชน
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดทาประชามติคาขอประทานบัตรเหมืองแร่
ชนิดแร่ทรายแก้ว ในพื้นที่ตาบลคาโตนด อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ของบริษัท สินทรัพย์ธรรมชาติ จากัด
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้อง CA 422 ชั้น 4 คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ
อาคารรัฐสภา
องค์การมหาชน และกองทุน
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการศาลฯ โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจากประเทศออสเตรเลียเพื่อผลิตและจาหน่ายนมผง

หน้า 5
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการปกครอง
CB 318 ชั้น ๓ (กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรของเทศบาล ตาบลจอมพล
เจ้าพระยา อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตารวจ
CB 410 ชั้น ๔ (กลุม่ งาน กมธ.การตารวจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6380 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียนข้าราชการ
ตารวจสังกัดสถานีตารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการป้องกันประเทศ การปฏิบัตกิ ารด้วยกาลังทหาร
401 ชั้น ๔
และการพัฒนา
อาคารรัฐสภา
(ในคณะกรรมาธิการการทหาร)
กลุม่ งาน กมธ.การทหาร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6390 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. ศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมและบทบาทนาในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้า
สะเทินบก และภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
2. แผนการเดินทางศึกษาดูงานภารกิจป้องกันชายแดนของหน่วยทหารในพื้นที่
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
3. แผนการเดินทางศึกษาดูงานภารกิจป้องกันชายแดนของกองทัพและภาคกิจ
การรักษาความมัน่ คงภายในของหน่วยงานความมัน่ คงในพื้นที่ภาคตะวันตก
ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

หน้า 6
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 09.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแ้ ทนราษฎร
407 ชั้น ๔
(กลุ่มงาน กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6330 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
- ข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับ
แนวคาสั่งของศาลฎีกากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรได้
เวลา 13.00 นาฬิกา

ห้องประชุม
604 ชั้น ๖
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการทหาร
(กลุม่ งาน กมธ.การทหาร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6390 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. เรื่องร้องเรียนขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่
(พื้นที่ราชพัสดุแปลง ปข. 605) พื้นที่ตาบลบึงนคร อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนในที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่
ตาบลบึงนคร อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม
CA 420 ชั้น ๔ ของประชาชน
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7030 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ศึกษาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐ
กรณีเงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (อทบ.) เพื่อการเคหะสงเคราะห์

หน้า 7
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการความมัน่ คงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ
CA 422 ชั้น ๔ และการปฏิรูปประเทศ
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.ความมัน่ คงแห่งรัฐฯ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6360 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. รับรองรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ
2. รับรองรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปและ
บูรณาการด้านต่าง ๆ เพือ่ การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทย

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
(สว.) CB 315 ชั้น 3 (กลุม่ งาน กมธ.การต่างประเทศ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6370 - 1)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจารณา
1. ศึกษานโยบายการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จนี
2. แผนการดาเนินการของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่หนึ่ง
CB 318 ชั้น 3 (ในคณะกรรมาธิการการปกครอง)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การปกครอง) โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7000 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ติดตามกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง

หน้า 8
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ

เวลา 13.30 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลัน่ กรองเรื่องร้องเรียน
CB 410 ชั้น ๔ (ในคณะกรรมาธิการการตารวจ)
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.การตารวจ โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6380 - 1)
เรื่องพิจารณา
1. เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้ข้าราชการ
ตารวจออกจากราชการไว้ก่อน

2. ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เวลา 13.00 นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตลิ ้มละลาย
402 ชั้น ๔
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา
(กลุม่ งาน กมธ.กิจการศาลฯ โทร. 0 2241 5900 ต่อ 6340 - 1)
เรื่องพิจารณา
- ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต่อ)
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- ไม่มกี ารประชุม
หมายเหตุ กาหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 6300 - 1
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
วันอังคำรที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรคุ้มครองและ
รับรองสิทธิของบุคคลผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
แนวทางการจัดทารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครอง
และรับรองสิทธิของบุคคลผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงและข้อเสนอแนะ
อาคารรัฐสภา
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณีร้านอาหารภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมืองจาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ราคาแพง
ทาให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๒. ศึกษากรณีบริษัทเอกชนดาเนินการถมดินชิดกาแพงผู้อื่น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๓. ศึกษากรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๓
ติดกับสถานทีร่ าชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษทางกลิ่น
และทาให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๔. ศึกษากรณีเจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้านครหลวงแสดงพฤติกรรมข่มขู่
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟฟ้า อันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้บริโภคในวงกว้าง
๕. ศึกษากรณีการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างรุกล้าและกีดขวงทางสาธารณะ
ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อน
๖. ศึกษากรณีการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก”
มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริโภคอย่างไร

หน้าที่ ๒

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๗. ศึกษากรณีการใช้งบประมาณในการจัดงาน “ยอดยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและผู้บริโภคอย่างไร

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
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 ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภค
CB 406 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
อาคารรัฐสภา
ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. เรือ่ งร้องเรียนกรณีบริษทั ประกันภัยไม่ชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
ทาให้ผู้บริโภคได้รบั ความเดือดร้อน
๒. กรณีนางสาวแพรวา โตมรศักดิ์ ได้ซอื้ รถยนต์ยี่หอ้ ฮุนได รุ่นสตาร์เรีย
กับบริษัท เทพนครคาร์ จากัด แต่ปรากฏว่ารถยนต์คนั ดังกล่าว
มีอาการกระตุกและได้รบั แจ้งจากศูนย์บริการว่าเกิดจากปัญหา
เกียร์ขารุดบกพร่อง โดยได้มกี ารแก้ไขมาแล้ว จานวน ๓ ครั้ง
แต่ไม่สามารถทาให้ใช้งานในสภาพเดิมได้
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
CA 417 ชั้น ๔
นวัตกรรม เพื่อกำรขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐำนรำกและประเทศ
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

หน้าที่ ๓

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ
และศำสนำอื่น ๆ
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. เรื่อง ที่พักสงฆ์ถ้าวัวแดง (ด้านบน) ตาบลบ้านเจียง อาเภอภักดีชมุ พล
จังหวัดชัยภูมิ ขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานพระสงฆ์ช่วยดูแลป่า
๒. เรือ่ ง การขอใช้ที่ดนิ ของทางราชการเพื่อสร้างวัดของที่พักสงฆ์
เนินทอง หมู่ที่ ๑๑ ตาบลตะโก และที่พักสงฆ์พุทธคีรี หมู่ที่ ๗
ตาบลช่องไม้แก้ว อาเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน
CB 310 ชั้น ๓
(กลุ่มงำน กมธ.กำรแรงงำน โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๘๑)
อาคารรัฐสภา
เรื่องพิจำรณำ
๑. เรือ่ ง ปัญหาสภาพการทางานและการไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ตามสัญญาจ้างแรงงานของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานเก็บผลไม้
เบอร์รี่ ณ ประเทศสวีเดน
๒. เรือ่ ง การตรวจสอบการจ้างงานของบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค
ไทยออโต้-พาร์ท จากัด ตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. เรือ่ ง ปัญหาสภาพการทางานและการไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ตามสัญญาจ้างแรงงานของแรงงานไรเดอร์ (Riders)
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 423 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะอนุกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อขับเคลือ่ นประเทศ
(กลุ่มงำน กมธ.วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อการยกระดับการแพทย์ในประเทศไทย

หน้าที่ ๔

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ถึง
CA 418 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องทีค่ ้างจากการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๓๓
และครั้งที่ ๒๓๔
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๗ ชัน้ ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำ
อาคารรัฐสภา
แห่งชำติ พ.ศ. ....
(กลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิง โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๑๑)
เรื่องพิจำรณำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CB 301 ชั้น ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยว
(กลุ่มงำน กมธ.กำรท่องเทีย่ ว โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๔๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนท่าเทียบเรือเกาะพีพีในพื้นที่จังหวัดกระบี่
๒. เรือ่ ง คณะผูแ้ ทนกลุ่มมิตรภาพฯ จอร์เจีย – ไทย ขอเข้าพบ
เพื่อประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการ

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๒ ชั้น ๔ คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรสำธำรณสุข โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
เรื่องร้องเรียนด้านสาธารณสุข
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำรศึกษำกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภำพปัญหำ
อาคารรัฐสภา
กำรคุ้มครองผู้บริโภค
(กลุ่มงำน กมธ.กำรคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐
ต่อ ๗๑๓๑)
เรื่องพิจำรณำ
ศึกษากรณีหลักเกณฑ์ แนวทางการอนุญาตผลิตน้าดื่มแบบไร้ฉลาก
บนบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ ๕

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
คณะกรรมำธิกำรกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. แนวทางการคุม้ ครองสิทธิของผู้พิการในการเข้ารับราชการ
๒. จัดทาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันเหตุ
ความรุนแรงจากกรณีการกราดยิง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
๓. รายงานของคณะกรรมาธิการ เรือ่ ง แนวทางการแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙

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. .... เรียงตามลาดับ
มาตรา
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 301 ชั้น ๓
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
(กลุ่มงำน กมธ.วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๙๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
ณ ประเทศญี่ปนุ่
๒. รายงานผลการประชุมสุดยอดคณะกรรมาธิการเพื่ออนาคต
รัฐสภา สาธารณรัฐฟินแลนด์

หน้าที่ ๖

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี
ห้องประชุม
คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
เวลา ๑๐.๐๐ 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
๔. ศึกษาเรื่อง ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ หรือไม่
รวมทั้ง อดีตผูบ้ ัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารบก
ออกระเบียบกองทัพบกอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีพักอาศัย
ในบ้านพักรับรอง โดยใช้งบประมาณของกองทัพบกจ่ายค่าน้า
ค่าไฟฟ้าแทนในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าวได้หรือไม่
๕. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง
จ่ายเงินสินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการเลี่ยงภาษีนาเข้าชิน้ ส่วน
รถยนต์ มูลค่ากว่าหนึ่งหมืน่ หนึ่งพันล้านบาท (๑๑,๐๐๐ ล้านบาท)
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ส่อไปในทางทุจริต
๖. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ช่างซ่อมอากาศยาน โดยไม่ได้มาตรฐานเอียซ่า (EASA : European
Aviation Safety Agency)

หน้าที่ ๗

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
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 ผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย
๙. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติละเลย
ไม่สอบสวนดาเนินคดี Hybrid Scan ซึ่งมีพฤติการณ์หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่านแพลตฟอร์มบนสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจานวนมาก
๑๐. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานสานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) ปล่อยปละละเลยไม่ทาการสอบสวนการทุจริตของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และสมาชิก
๑๑. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่อนุมัติงบประมาณโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล
ระยะที่ ๑ และที่ ๒ โดยการติดตั้งระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ผูกขาด
ประเภทเดียว และไม่สามารถเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์โครงข่าย
ประเภทอืน่ ได้
๑๒. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒
กันยายน ๒๕๖๔ กล่าวหาว่ารัฐบาล จ่ายเงินให้กับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรภายในอาคารรัฐสภาเพื่อจูงใจให้ลงมติไว้วางใจ
ทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐสภา

หน้าที่ ๘

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ
CA 417 ชั้น ๔
(ประชุมผ่านสื่อ
อาคารรัฐสภา
อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๓. ศึกษาเรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีสานักงานตารวจแห่งชาติ
และกองบัญชาการกองทัพไทย บรรจุสบิ ตารวจโทหญิง และสิบตรีหญิง
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ารับราชการและมีคาสั่งให้ไปช่วยราชการ
ที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
ส่อไปในทางมิชอบ
คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงเสริม
ศักยภำพของผูส้ ูงอำยุ
(กลุ่มงำน กมธ.กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร
กลุ่มชำติพันธุ์ และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๒๐-๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. เตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๕
ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดภูเก็ต
๒. ร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการดาเนินงาน
ในการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ (ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ห้องประชุมกรรมาธิการ คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
CA 423 ชั้น ๔
(กลุ่มงำน กมธ.กำรศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคารรัฐสภา
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๐๑)
เรื่องพิจำรณำ
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเท้าขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ คณะอนุกรรมำธิกำร คณะที่ ๑
อาคารรัฐสภา
(กลุ่มงำน กมธ.กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๑๗๑)
เรื่องพิจำรณำ
๑. ศึกษากรณี มาตรการในการป้องกันการบริหารจัดการและการใช้
งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๒. ศึกษากรณี การดาเนินโครงการของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

หน้าที่ ๙

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๓. ศึกษากรณี โรงแรมแห่งหนึ่งก่อสร้างอาคารโรงแรมคร่อมคลอง
สาธารณประโยชน์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๔. ศึกษากรณี การออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
๕. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่สานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศ
แนวเขตทีด่ ินสาธารณประโยชน์ทับซ้อนพื้นทีอ่ ยู่อาศัยและพื้นที่
ทากินของประชาชน ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๖. ศึกษากรณี ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและผูบ้ ริหาร
กรมทีด่ ิน ไม่ดาเนินการกับผูบ้ ุกรุกและเพิกถอนที่ดนิ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เนื้อที่ ๕,๐๘๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา ที่บริเวณ
เขากระโดง ตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรรี ัมย์
ตามทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูล
ให้ดาเนินการกับผู้บกุ รุก ส่อไปทางทุจริต ทั้งทีศ่ าลฎีกามีคาพิพากษา
ว่าที่ดนิ ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗. ศึกษากรณี การต่อสัญญาให้สิทธิดาเนินการผลิตและจาหน่าย
น้าประปาโดยให้สิทธิแก่เอกชนรายเดิม อีก ๒๐ ปี ก่อให้เกิด
การผูกขาดโดยเจตนา และหลีกเลี่ยงมิให้มกี ารเปิดประมูลราคา
ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่อไปในทางมิชอบ
๘. ศึกษากรณี อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพฤติกรรมส่อไปในทางเอือ้ ประโยชน์
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบริษัทของภรรยา
๙. ศึกษากรณี ข้าราชการการเมืองอาจเข้าข่ายความผิดฐานทุจริต
การเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ การเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อนื่ โดยปฏิบัติ
หน้าทีม่ ิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๗
และมาตรา ๑๕๗ และผิดจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามประมวลกฎหมายจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐. ศึกษากรณี การละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
และส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับที่ดนิ บริเวณเขากระโดง ตาบลอิสาณ
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์

หน้าที่ ๑๐

กำหนดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
ระหว่ำงวันจันทร์ที่ ๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
สำนักกรรมำธิกำร ๓
วัน เดือน ปี

ห้องประชุม

คณะกรรมำธิกำร/คณะอนุกรรมำธิกำร
๑๑. ศึกษากรณี การยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ ินและการฟ้องขับไล่เรียก
ค่าเสียหายกับชาวชุมชนตลาดบ่อบัว ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่อไปในทางมิชอบ
๑๒. ศึกษากรณี ขอให้แก้ไขปัญหาการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาและตรวจสอบการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องอดีตผู้ชว่ ยรัฐมนตรี
ประจานายกรัฐมนตรี ส่อไปในทางมิชอบ
๑๓. ศึกษากรณี เจ้าหน้าที่สานักงานปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเชียงราย
จัดสรรทีด่ นิ ส.ป.ก. แปลงที่ ๑๔๖ ตาบลแม่ยาว อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เอื้อประโยชน์ให้กบั นายทุนและขับไล่ผรู้ ้องกับพวก
ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิมออกจากพื้นที่ ส่อไปในทางมิชอบ

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุม ๖๐๗ ชัน้ ๖ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำ
อาคารรัฐสภา
แห่งชำติ 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 วันศุกร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

