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สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ
หน้า
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของวุฒิสภา
๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
5. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
6. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
7. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร
8. ร่างพระราชบัญญัติที่รอบรรจุระเบียบวาระ
9. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
10. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
11. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินอยู่ระหว่างคัดค้านความเห็นของสมาชิกฯ
12. ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป
13. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
14. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน
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การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
1.1 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ
๑.๒ ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
๑.3 ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕
ของรัฐธรรมนูญ
2.1 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่สภามีมติไม่รับหลักการ
3. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
๔. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
๖. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๗. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างผู้เชิญชวนปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย
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การพิจารณาพระราชกาหนด
๑. พระราชกาหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
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การพิจารณาญัตติ
1. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
1.1 ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ
1.2 ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งสภาได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
และให้ส่งคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
1.3 ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึง่ สภาได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติไม่เห็นชอบ)
1.4 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา)
1.5 ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
และรายงานต่อสภาซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ)
1.6 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ
2. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา
3. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาของสภา
4. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน
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การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
1. รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
2. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
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การพิจารณากระทู้ถาม
1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
2. กระทู้ถามทั่วไป
2.1 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา
2.2 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะ
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เรื่องอื่น ๆ
1. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายญัตติ
1.1 รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว
1.2 รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา
1.3 รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม
2. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒.๑ บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา
๓. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๓.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว
๓.๒ รายงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. ตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
4.1 ตั้งกรรมาธิการสามัญ
4.2 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
5. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาแทนตาแหน่งที่ว่าง
6. ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม
๗. การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ

185
185
185
186
187
187
187
187
187
188
188
188
1๙๐
19๑
19๑

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
2. การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการของเจ้าหน้าที่
2.2 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่รัฐสภาไม่เห็นชอบ
3. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
4. การพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
5. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
๕.๑ หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
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เรื่องอื่น ๆ
- ตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน ๑๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
สาระ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎหมายบัญญัติ
โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐ ธรรมนูญและปรับปรุงบทบัญญัติอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสม
มากขึ้น โดยให้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น คาร้องและการตรวจสอบ
เอกสาร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้ปลอมลายมือชื่อ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามั ญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การใช้ช่องทางเดินรถและน้าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุ ด
หรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจาทาง แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยแยกความผิดการขับรถ
ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไปรวมกับการขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร และกาหนดความผิด
การขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ และเพิ่มอัตราโทษดังกล่าวให้สูงขึ้น กาหนดให้พนักงาน
สอบสวนมีอานาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุ คคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ในภาวะที่หมดสติหรือได้รับ

๒
อันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
รวมทั้งการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตาม
ระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การ
รั ด ร่ า งกายด้ ว ยเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย และบทก าหนดโทษส าหรั บ ความผิ ด ดั ง กล่ า ว แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรการควบคุ ม
การแข่งรถในทางและบทกาหนดโทษสาหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการใช้ รถที่มีสภาพ
ไม่ถูกต้อง แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ กาหนดให้ศาลแจ้งคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้
แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติ ภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่ มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติ
กาหนดจานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจานวน
สภาละ ๑๐ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุเด็ก
ในกรณีที่เด็กกระทาความผิดอาญา)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ กาหนดให้เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีที่ได้กระทาความผิ ดอาญาได้รับยกเว้นไม่ต้องรับโทษและกาหนดให้
เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีที่ได้กระทาความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ โดยให้ศาลมีอานาจเลื อกใช้
วิธีการสาหรับเด็กมาใช้บังคับแทนการลงโทษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีอายุยังไม่เกินสิบสองปี เนื่องจาก
เด็กในช่วงอายุดังกล่าวมีความอ่อนด้อยในทางความนึกคิด ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อีกทั้งเป็นช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มเสี่ยงที่จะกระทาความผิด จึงไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการดาเนินคดี แต่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กเพื่อฟื้นฟูให้เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก
ได้เรียนรู้การกระทาความผิดจนนาไปสู่การกระทาความผิดซ้า

๓
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกณฑ์ อ ายุ เ ด็ ก ในกรณี ที่ เ ด็ ก กระท าความผิ ด อาญา)
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
และครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เพื่อกาหนดเหตุ
แห่งการพ้นจากตาแหน่งของข้าราชการตุลาการให้สอดคล้องกั บรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190
ซึ่งบั ญญัติให้ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งและให้ ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตาแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ และมิได้กาหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่งแล้ว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพ้ น จากต าแหน่ ง ของผู้ พิ พ ากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครั ว
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยยกเลิกมาตรา ๒๗
วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๒๗/๑ (ร่ างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔) กรณีดังกล่ าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติ ม
เรื่องการพ้นจากตาแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญ

๔
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา
จานวน ๒๕ คน โดยใช้คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่ม เติ ม พระราชบั ญ ญัติจั ดตั้ ง ศาลแรงงานและวิธี พิจ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่อ ง
หลักเกณฑ์การพ้นจากตาแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยยกเลิกมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๑๕/๑ (ร่างมาตรา ๓
และร่างมาตรา ๔) กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการพ้นจากตาแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจ ารณาคดีแรงงาน (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ ขึ้น มาพิจารณาศึ ก ษา
จานวน ๒๕ คน โดยใช้คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่
๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพ้ น จากต าแหน่ ง
ของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐
โดยยกเลิกมาตรา ๑๖ วรรคสอง และเพิ่มมาตรา ๑๖/๑ (ร่างมาตรา ๓ และมาตรา ๔) กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไข

๕
เพิ่มเติมเรื่องการพ้นจากตาแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น มาพิ จ ารณาศึ ก ษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้
คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กาหนดการแปรญัตติภ ายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ สาระส าคัญของร่ างพระราชบั ญ ญัติ ควบคุม ยุทธภั ณ ฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ มีการยกเลิ ก อั ต รา
ค่าธรรมเนี ย มท้ายพระราชบั ญญัติควบคุมยุ ทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน และเพิ่มบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชี ๒ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง โดย
กาหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอานาจ
แต่งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ และออกกฎกระทรวงกาหนดค่า ธรรมเนี ยมตามบั ญชี ๑ ได้ใหม่โ ดยไม่เ กิ น อั ต รา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ เป็นฐานในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ในทุกห้าปี กาหนดให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นาเข้ามา
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะกาหนดให้ดาเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องจัดทาบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยให้ผู้ รับใบอนุญาตเก็บรักษา
บัญชีไว้ พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบได้ และให้ส่งสาเนาบัญชีรายงานให้ปลัดกระทรวง
กลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งสาเนาบัญชีนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ กาหนดให้ใบอนุญาตซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้กาหนดเกินสามปี
นับแต่วันออกใบอนุญาต กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๖
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ยุ ท ธภั ณ ฑ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติ เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๙. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ ส อดคล้ องกับสนธิสั ญญาว่าด้ว ยลิ ขสิ ทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิ ขสิ ทธิ์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญา รวมทั้งปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของลิขสิทธิใ์ นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยกเลิกมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
และอนุ มั ติ ใ ห้ พิ จ ารณาโดยคณะกรรมาธิ ก ารเต็ ม สภาตามที่ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเสนอ และพิ จ ารณา
เรียงตามลาดับมาตราจนจบร่าง และลงมติเห็นชอบในวาระที่สามให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไป
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทดาเนินการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ (เพิ่มมาตรา ๖ วรรคสาม)

๗
(๒) กาหนดการส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพิ่มมาตรา ๗/๑)
(๓) กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๙ และเพิ่มมาตรา ๙๘ วรรคสาม มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม)
(๔) แก้ไขเพิ่มเติ มเกี่ย วกั บ การเรีย กประชุม คณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่ มเติม มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒
และเพิ่มมาตรา ๘๑/๑)
(๕) กาหนดให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง โดยการส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติมมาตรา
๑๐๑/๑)
(๖) กาหนดให้มีการมอบฉันทะโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าประชุม (เพิ่มเติมมาตรา ๑๐๒
วรรคสาม)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาและลงมติเห็ นชอบด้ว ยกับร่างพระราชบัญญั ติ บริษัท มหาชนจ ากั ด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

จานวน 3 ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ โดยที่ได้มีการยกเลิกการกาหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ทาให้สามารถนาพืช
กระท่อมไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับเป็นพืชที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ จึงสมควรกาหนดมาตรการกากับดูแลการ
เพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการนาเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนมากที่สุด และโดยที่การบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรกาหนด
มาตรการกากับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า
สิบแปดปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จารณาและลงมติ รั บหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญญั ติ พื ชกระท่ อม พ.ศ. ....
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน
๗ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๙ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพุ ธที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....
และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ ง)
วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

๘
- วุฒิสภามีมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ในคราวประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติกาหนด
จ านวนบุ คคลที่จ ะประกอบเป็ น คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจานวนสภาละ
๑๐ คน และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๑๐ คน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
หน้าที่และอานาจของสานักงานคุ้มครองพยานและอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลั กการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้ง
ที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๔
- วุฒิสภามีมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา โดยมีมติ
กาหนดจานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจานวนสภา
ละ ๑๐ คน และตั้ ง กรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ฝ่ า ยสภาผู้ แ ทนราษฎร ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและเพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริม

๙
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุม
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแล
สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาและลงมติเห็ นชอบด้ว ยกับร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวบาล
พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ออกไปเป็น
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ในคราวประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมและตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่ ว มกัน พิจ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าว ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของวุฒิสภา

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็น ไม่สอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้าซ้ อน
กับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ จานวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ๑. พระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ๒. พระราชกาหนดควบคุมและดาเนินงานภารธุระการทา
เหมืองแร่ทองคา พุทธศักราช ๒๔๘๓ ๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ๔. พระราชบัญญัติ
กาหนดวิธีป ฏิบัติแก่บุ คคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทาให้เสียสั มพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ๕. พระราชบัญญัติกาหนดวิธีการ
ระงับการค้ากาไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ ๖. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๑ และ ๗. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน
๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๐
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ
นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ
สาระ โดยที่การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระทาได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรกาหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม
และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทาให้บุ คคลสูญหาย พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึ ก ษา
จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 และครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 โดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ 33 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
- ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ กับคณะ
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง
เนื่องจากผู้กระทาความอาญาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน
กระทาชาเรา การกระทาความผิดทางเพศกับเด็ก การทาร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การทาร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการนาตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่ เมื่อได้รับการถูกจาคุกจนพ้นกาหนดโทษ
และได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการติดตามจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจบ้างแต่ไม่มี
สภาพบังคับเป็นกฎหมาย และไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระทาความผิดซ้า ผู้กระทาความผิดเหล่านี้ส่วนหนึ่ง
ยังมีแนวโน้มที่จ ะกระทาความผิดในรูป แบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้ เคียงกันซ้าอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะ

๑๑
ที่กาหนดมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิด ดังกล่าว โดยการกาหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาความผิด มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกันสังคมและ
ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพื่อส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด โดยคานึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องคาสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ มาตรการป้ อ งกั น
การกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทา
ความผิดซ้าในความผิ ดเกี่ยวกับเพศหรื อที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … และข้อสั ง เกต ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ โดยที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อด้วยการให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อมูลเพื่อขอรับสินเชื่อ และพิจารณาให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายของตน
เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง จึงกาหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถ
รับผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพื่อให้สามารถ
นาส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ
กาหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด กาหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภท
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้เป็นการเฉพาะ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุร กิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

๑๒

๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
นายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อันจะทาให้การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รู ปการศึ กษาในภู มิ ภาคของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ทั้ง ๗ ฉบับ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา
จานวน ๓๙ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ถือเอาร่างของนายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ
เป็นหลักในการพิจารณา
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมี มติเห็นชอบให้ คณะกรรมาธิการวิสามัญถอนร่างพระราชบั ญญัติ
แก้ไขเพิ่ มเติ มค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึ กษาในภู มิ ภ าค
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ ๓ เมษายน พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เพื่ อน าไปพิ จารณาปรั บปรุ งใหม่
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เพิ่มบทนิยามคาว่า กระบวนการพิจารณาเครื่องสาอาง กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มี อ านาจประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารขึ้ น บั ญ ชี และค่ า ขึ้ น บั ญ ชี ที่ เ ก็ บ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอ กาหนด
เจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานในการทาหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาเครื่องสาอาง ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชี ค่าขึ้นบัญชี ประเภทและค่าใช้จ่ายที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจ จะจัดเก็บ
จากผู้ ยื่ น ค าขอในกระบวนการพิ จ ารณาเครื่ อ งส าอาง รวมทั้ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นกระบวนการพิ จ ารณา
เครื่องสาอาง การจัดเก็บเงินค่าขึ้นบัญชี การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินดังกล่าว

๑๓
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
นายวีระกร คาประกอบ กับคณะ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ กับคณะ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
นายสุรทิน พิจารณ์ กับคณะ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๗ คน
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม กาหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน หรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนด แก้ไขบทบัญญัติเพื่อรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ อาจ
ปฏิบั ติห น้ าที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมหน้ าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุ น
อ้อยและน้าตาลทราย ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุน สงเคราะห์เกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การนาเข้าน้าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ในกรณีราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น
และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๕๙ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และกาหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ โดยกาหนดให้ การยื่นขอจดทะเบี ยนห้ างหุ้ น ส่ ว น
หรือบริษัทสามารถยื่น ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด กาหนดให้ รั ฐ มนตรี มีอานาจกาหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจเอกสาร
การขอส าเนาเอกสารพร้ อ มค ารั บ รองและค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท หรื อ ก า หนด
ค่ า ธรรมเนี ย มให้ แตกต่ างกั นตามรู ปแบบการท าธุ รกรรมได้ ก าหนดให้ บุ คคลตั้ งแต่ สองคนขึ้ นไปจะเริ่ มก่ อการ
และตั้งเป็นบริษัทจากัดได้ กาหนดให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ และแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔
ส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจากัดเข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑
มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓ โดยกาหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัท
และการผนวกบริษัท
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๕. ร่ า งพระราชบัญญัติ ก้า หนดความผิด เกี่ยวกับห้า งหุ้น ส่วนจดทะเบียน ห้า งหุ้น ส่วนจ้า กัด บริ ษัทจ้า กัด
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การกาหนดความผิดและบทกาหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยกาหนดให้บริษัทจากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท กาหนดให้บริษัทใดไม่ส่งหนังสือแจ้งมติพิเศษให้รวมบริษัท
เข้ากันหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะรวมบริษัท หรือจัดการรวมบริษัทเข้ากันโดยฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และกาหนดให้กรรมการใดของบริษัทจากัดไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และ
หลักฐานต่าง ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติให้คณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เป็ น ผู้ พิ จ ารณา และก าหนดเวลาแปรญั ต ติ ไ ว้ ๗ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (เพิ่ม (ฆ/๓) ว่าด้วย
การทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับ
สาหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๕

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๘ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกบทนิยามและเพิ่มบทนิยามในส่วนต่าง ๆ
ตามร่างมาตรา ๑ ถึงร่างมาตรา ๗ เพื่อกาหนดความหมายของถ้อยคาที่ใช้ในร่างพระราชบัญญัติ ฯ ให้ชัดเจน
และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และกาหนดให้มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารและค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บ
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ องค์ ก รผู้ เ ชี่ ย วชาญ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
โดยค่าใช้จ่ ายที่จั ดเก็บ และค่าขึ้น บั ญชีดังกล่ า วข้างต้น ให้ เป็นเงิน ของส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจ การในหน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้
จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน กาหนดในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ
ท้ายร่างพระราชบัญญัติที่มีการกาหนดให้มีอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมส่งผลให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ อาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๘ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. . ๒๕๔๓ โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “สถาปนิกขึ้น
ทะเบียน” และ “สภานายกพิเศษ” แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
วิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก การควบคุม
ความประพฤติของสมาชิกสภาสถาปนิก เพื่อให้ครอบคลุมถึงสมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
สถาปัตยกรรมควบคุม และดาเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี กาหนดให้สมาชิก
สภาสถาปนิ ก ที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม มี ห น้ า ที่ ใ นการประพฤติ ต น
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยกาหนดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
การกาหนดให้ น าบทบั ญ ญัติ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจ ารณาการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับ แก่สมาชิกที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม และแก้ไขเพิ่มเติม
ให้สมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกภาคทัณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการ ต้องห้ามมิให้ขอรับใบอนุญาต
แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ถูกภาคทัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีข้อกาหนดเกี่ยวกับสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน
บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

๑๖
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น มาพิ จ ารณาศึ ก ษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญั ต ติ ไ ว้
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ส อง) วันพุธ ที่
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ กับคณะ
สาระ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. .... คือ กาหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๖) กาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕) กาหนดให้มี
ผู้กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท (ร่างมาตรา ๔) กาหนดขั้นตอนการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คือ เหตุในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗)
เอกสารที่ ต้ อ งยื่ น เพื่ อ ขอถอดถอน จ านวนรายชื่ อ ผู้ แ ทนของผู้ เ ข้ า ชื่อ ที่ มี อ านาจด าเนิ นกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
การถอดถอน และคารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามร่างมาตรา ๕
(ร่างมาตรา ๙) การพิจารณาและการปิดประกาศหนังสือแสดงเจตนาและบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๐)
การร้องคัดค้านและการขอถอนชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ (๑)) ผลของการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๒ (๒)) การเข้าชื่อเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (ร่ า งมาตรา ๘ และร่ า งมาตรา ๑๓ ถึ ง ร่ า งมาตรา ๑๘) บทก าหนดโทษ
(ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๒)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกาหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ
ตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถนางานไปทาที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพิ่มเติม มาตรา ๒๓/๑)
โดยที่พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็น เวลานานและมี บ ทบั ญญั ติบ างประการ
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกสาหรับนายจ้าง
และลูกจ้างในการจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกสาหรับ
นายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงานและเชื้ อเพลิง
ในอัตราที่สูงเกินไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๗
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน
๑๕ วัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพิ่มบทนิยามคาว่า กระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตราย โดยให้อานาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ได้ ม าและการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในกระบว นการพิ จ ารณา
วัตถุอันตราย และการกาหนดให้ผู้เชี่ยวชาญต้องรับผิดทางอาญาแทนนิติบุคคล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ขอถอน
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ถอน
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก และเพิ่ม
มาตรา ๔๙/๑)
(๒) กาหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒
และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง)
(๓) กาหนดกระบวนการดาเนินการบังคับคดีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดซึ่งถูกรวมเข้ากับ
ทรัพย์สินอื่น (เพิ่มมาตรา ๕๒/๑)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ - คณะรัฐมนตรี
- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ

๑๘
สาระ
(๑) เพิ่มมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙ วรรคสองและมาตรา ๗๐/๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เกี่ยวกับอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก และสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย
หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ของรัฐ โดยให้ ส่ ง เงิ นสะสมได้ ไ ม่ เ กิ นร้ อ ยละสามสิ บ
ของเงินเดือน (ร่างมาตรา ๔ มาตรา ๙)
(๓) เพิ่ ม มาตรา ๔๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ร่างมาตรา ๕)
(๔) เพิ่มวรรคสองในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ร่างมาตรา ๖)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ร่างมาตรา ๗)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ร่างมาตรา ๘)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และกาหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ - คณะรัฐมนตรี
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
- พันตารวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ
- นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ
- นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
สาระ - แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ การให้เงินกู้ยืม
และการชาระเงินคืนของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
- แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกาหนดให้มีผู้ค้าประกันการชาระเงินคืนกองทุนตามสัญญากู้ยืม ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการชาระเงินคืนในกรณีสาเร็จการศึกษา และการให้กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ย
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และกาหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

๑๙

๖. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

จานวน ๕ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ

๗. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร

จานวน ๓๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชก้าหนดให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
หมายเหตุ ล าดั บ ที่ ๒ – ๖ เป็ น ร่ า งพระราชบั ญญัติที่ ค ณะรัฐ มนตรีข อรับ ไปพิ จ ารณาก่อ นรับ หลัก การและได้ มีการพิจารณา
และได้มีการส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘ วรรคสอง

๗. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ

๒๐
๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส้ารองเลียงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดินัย นุ่มหนู กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๒๑
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กับคณะ
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ

๘. ร่างพระราชบัญญัติที่รอบรรจุระเบียบวาระ

จานวน ๕ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาว ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
หมายเหตุ ลาดับที่ ๔ – ๕ ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๐ วรรคสี่

๙. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ

จานวน ๓๑ ฉบับ

๒๒
๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจาบ้านและหมอประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...
ผู้เสนอ นางมุกดา พงษ์สมบัติ กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษา และสวัสดิการประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ

๒๓
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาและจาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันส้าปะหลัง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินอยู่ระหว่างคัดค้านความเห็นของสมาชิกฯ จ้านวน ๗ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ

๒๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินบ้านาญประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณพงศ์ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่

จานวน ๑๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ

๒๕
๙. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมจานวน ๑๐ ฉบับ
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเนศ กับคณะ
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การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
๑.๑ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓๕,๒๔๗ คน
สาระ เพิ่มปรับระบบรัฐสภาจากสภาคู่ให้เป็นสภาเดี่ยว โดยให้มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว
กาหนดให้มีร ะบบการตรวจสอบการใช้อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และกองทัพ ยกเลิ กการ
กาหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร รวมถึง
ยกเลิกการลบล้างความผิดและผลพวงจากการรัฐประหารที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงมติไม่รับหลักการ

๑.๒ ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ ยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิให้มีผล
เปลี่ยนแปลงต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ ร ะหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

๑.๓ ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ เพื่อให้กระบวนการจัดทารัฐธรรมนูญ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง

๒๗
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติ มรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย โดยให้ นารัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้บังคับ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕
ของรัฐธรรมนูญ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๑ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปารเมศ โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๗ คน
สาระ เพื่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ทาให้มีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจาหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
กลไกในการก าหนดให้ ส ถาบั น ชาวไร่ อ้ อ ยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล และ
มีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานรัฐ สภาวินิ จฉั ยว่า เป็ นร่า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภานิ ติบั ญญัติแห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานสภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาวินิจ ฉัยว่ า เป็ น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่
๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วัน พุธที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและ
ลงมติรับหลักการและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๕๙ คนเพื่อพิจารณา
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

๒๘

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๙๔๒ คน
สาระ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรทาให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างอิสระ เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มี
เสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๐
ได้กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๘๘๘ คน
สาระ มีกลไกในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมือง อย่างทั่วถึงทุกด้านและ
สนองตอบต่อวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๗๗๘ คน
สาระ ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๒๙
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่สภามีมติไม่รับหลักการ

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้การพัฒนา คุ้มครอง สร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และมีความเป็น
อิสระ
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานรั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่า ไม่เป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วัน พุธ ที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๖๔ และครั้ งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) วันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ได้พิจารณาและลงมติไม่รับหลักการ
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ยกเลิกประกาศและคาสั่งคสช. และคาสั่งหัวหน้าคสช. บางฉบับที่มีเนื้อหาจากัดสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และกาหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความ
ของบุคคลพลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศคสช.
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ได้พิจารณาและลงมติไม่รับหลักการ

๓๐

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
จานวน ๗ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุนี ไชยรส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๒๙๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วน
อื่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการช่วยจัดการปัญหาความเหลื่อมล้าและปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศและนาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายแก้ว สังข์ชู กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓,๗๓๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลและชุมชนให้สามารถจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๓. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๘๒๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ทาหน้าที่พิจารณาขึ้น
ทะเบียนไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ดาเนินการร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ในการเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ส่งเสริมให้มีการแข่งขันตามประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้มี
วิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมือง
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานรัฐ สภาวินิ จฉั ยว่า เป็ นร่า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๓๑
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๔,๙๕๔ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๔๑๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และเป็น
การส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และส่งเสริมภาคประชาชนให้ประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่น
ชุมชนได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๖. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบาเหน็จ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ ชัยชมภู กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๒๐,๖๓๕ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อให้ ลู กจ้ างผู้ รั บ บ าเหน็ จ ที่ใช้แรงงาน ฝี มือ ความช านาญพิเศษ และประสบการณ์ เสริมการ
ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการทางานของภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้ แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญ ญัติที่ มี ห ลั ก การเป็นไปตามหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๓๒
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๗. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๗๙๐ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี

๔. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธนชน มุทาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๓๐,๓๒๖ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ปรั บ ปรุ งกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริห ารจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร และจัดการศึกษาในอนาคต
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสานักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเฉลิมชัย สมมุ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๕,๕๙๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้ ส่ งเสริ มให้ กัญชาเป็ น พืช เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่ วนร่วม
เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรกร เช่น กัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางยา
กาหนดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกเพื่อเป็นอาชีพ สามารถผลิตหรือส่งขายให้หน่วยงาน
ที่ต้องการผลิตเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

๓๓
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
๓. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๒๘๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการทาการประมง
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุมที่จะคุ้มครองประชาชน เด็ก เยาวชน ทาให้
รู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนเพิ่มเติม
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- อยู่ระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗

๓๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่เคารพ ปกป้อง และทาให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได้จริง
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งต้องอานวยการและกากับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร่วม ตลอดจน
กาหนดให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุสาคัญของการก่อ
หมอกควันพิษ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ
- อยู่ ร ะหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย
๓. ร่างพระราชบัญญัติปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปัญจเดช สิงห์โท กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองช้างไทยไม่ให้ได้รับความทรมานและไม่ให้เกิด
การทารุณกรรมช้างไทยการลักลอบค้าชิ้นส่วนของช้าง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๖. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

จานวน ๑๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ในลั ก ษณะแชร์ ลู ก โซ่
กาหนดการกระทาในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รวมถึงกาหนดบท
กาหนดโทษห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือกระทาการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๓๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลที่ประสงค์
จะแปลงเพศ และบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๓. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ ส่งเสริมสนับสนุนการนากัญชา กระท่อม และพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวินัย นาคนิรันดร์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินที่ทากิน โดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินที่ทากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๓๖
๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่ในการกาหนดจรรยาบรรณ ควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดสวัสดิการเพื่อการดารงอยู่
ในสังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กาหนดให้ดาเนินการให้อาชีพศิลปินมีประสิทธิภาพ
และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเอกภพ กตัญญู กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้ผู้ประกันตนตามหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ และเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนให้ส ามารถยื่นขอเงินประโยชน์ทดแทนกรณีช ราภาพเพื่อตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประกันตน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดขอบเขตของหลักธรรมาภิบาล กาหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และจัดตั้งสภา
ธรรมาภิบาลแห่งชาติและสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ แก้ไขวิธีการคานวณบานาญ และกาหนดให้สิทธิและทางเลือกแก่ข้าราชการในการรับบาเหน็จบานาญ
และการเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๓๗
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดการคานวณบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกาหนดเงินเป็น
ค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพให้แก่ข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไมตรี จงไกรจักร์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชน
และประชาชนทั่วไป ในการจัดการกับภัยพิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชูชาติ ผิวสว่าง กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้มีสานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตาบล
สภาองค์กรชุมชนจังหวัด และสภาองค์กรชุมชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมสาคัญ
ในกระบวนการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๓๘
๑๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุรสีห์ ลานนท์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้จัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก เพื่อพัฒนายกระดับการแพทย์
แผนไทยและตารับยาสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเบลล์ ขอบสนาม กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๒๘๗ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สื่ อ บั น เทิ ง ทางเพศและวั ต ถุ บั น เทิ ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท า
ผลิต จาหน่าย จ่าย แจก นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
จากรัฐมนตรีตามที่กาหนดในกฎกระทรวงเป็นความผิดตามกฎหมาย
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายมนตรี วรภัทรทรัพย์ กับคณะผู้เชิญชวน
สาระ กาหนดให้ จั ดตั้งสภาวิช าชีพความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานขึ้น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ก าหนดและควบคุ ม มาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ และควบคุ ม มิ ใ ห้ มี
การแสวงหาประโยชน์ อันเกิดจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตสุขภาพ
ของแรงงาน และสถานประกอบกิจการ
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๗. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างผู้เชิญชวนปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย
จานวน ๑ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธนชน มุทาพร กับคณะผู้เชิญชวน

๓๙
สาระ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย

๔๐

การพิจารณาพระราชกาหนด
๑. พระราชกาหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน ๒ ฉบับ

๑. พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ให้ยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตรากรขาเข้าแห่งพิกัดอัตราศุลกากร ท้ายพระราชกาหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ต) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความท้ายพระราชบัญญัติ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๘๒ ก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ - แก้ไขในบทนิยามคาว่า “สารต้องห้าม”, “สมาคมกีฬา”,“การแข่งขันกีฬา”,“นักกีฬา”,“บุคคล
ซึ่งสนับสนุนการกีฬา”และเพิ่มบทนิยาม คาว่า “วิธีการต้องห้าม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
- แก้ไขวรรคสองของมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ – มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
พ.ศ. ๒๕๕๕
- เพิ่ม มาตรา ๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
- ให้ยกเลิกวรรคสอง ในมาตรา ๑๔, วรรคสองในมาตรา ๑๕, วรรคสองในมาตรา ๑๖, มาตรา ๒๐
และมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๘๙ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔๑

การพิจารณาญัตติ
๑. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑.๑ ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ

จานวน ๓ เรื่อง รวม ๑๕ ญัตติ

๑. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจต่อผู้ชุมนุมเครือข่าย
จะนะรักษ์ถิ่น
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ตารวจ
ต่อผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลดาเนินการตรวจสอบกรณีการสลายการชุมนุมชาวบ้านจะนะหน้าทาเนียบ
เมื่อคืนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่
ให้ครบทุกมิติ
ผู้เสนอ นางสาวเบญจา แสงจันทร
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ตารวจ
ต่อผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรส่งข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดาเนินการ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจา
ปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาล
ผู้เสนอ นายซูการ์โน มะทา
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มประชาชน
จากจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มาชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
สาระ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในเขตพื้นที่อาเภอจะนะที่มีเป้าหมายว่าจะ
ขยายรายได้และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการโครงการ
ดังกล่าวมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดรับฟังความคิดเห็นโดยรัฐที่ไม่
เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐกับชาวบ้านในพื้นที่ ทาให้เกิดการชุมนุมประท้วงและท้ายที่สุดมี
การสลายการชุมนุมเกิดขึ้น จึงสมควรให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม
ศึกษาผลกระทบจากโครงการดังกล่าวอย่างครบทุกมิติ รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้ คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราว
ประชุมมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหั ส บดีที่ ๙
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๔๒
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ
(ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ ๑. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๒. นายเรวัต วิศรุตเวช
๓. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๔. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๕. นายซูการ์โน มะทา
๖. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๗. นายศุภชัย ใจสมุทร
๘. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
๙. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (ได้เสนอมาเป็นหนังสือ)
สาระ ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรร่ ว มกันพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปิดประเทศ
โดยจะต้องมีแผนและยุทธศาสตร์และกระบวนการขั้นตอนในการเข้ามาในประเทศไม่ควรยุ่งยาก โดยการเปิด
ประเทศเพื่อที่จะนาเงินเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะเร่งดาเนินการแก้ไขเพื่อรองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะเข้ า มาในประเทศ หากว่ า ไม่ ด าเนิ น การเช่ น นั้ น จะท าให้ ก ารเปิ ด ประเทศจะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จหรือได้รับประโยชน์ประกอบกับการระบาดของโรคโควิดยังเป็นอันตรายเพราะอัตราการได้รับวัคซีน
ของประชาชนยังน้อยอยู่ ดังนั้ น จึ งต้องเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้ สภาฯ พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการเปิดประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนด้านอื่นๆ ด้วย และให้สภามีมติและส่งผลการพิจารณา
ให้รัฐบาลรับไปดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการปกปิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรของรัฐบาล ทาให้สุกรและสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น (ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
สาระ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร หรือโรค African Swine Fever (ASF) เป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานเป็นเวลา
กว่าร้อยปีแล้ว โดยโรคนี้ไม่มีวัคซีนและไม่มียารักษา แต่ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปไม่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคนี้เพราะว่าประเทศเหล่านั้นมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรค ASF ได้อุบัติ
ขึ้น ในประเทศจี น และได้แพร่ ร ะบาดไปสู่ ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียตั้งแต่ช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
จนปัจจุบันโรคนี้ได้กระจายไปแล้วใน ๓๔ ประเทศ และทุกประเทศต่างยอมรับว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นจริง
ในส่ ว นของประเทศไทย เกษตรกรผู้ เลี้ ยงสุ กรต่างรู้ดีว่ามีการระบาดของโรค ASF ในประเทศมานานแล้ว
โดยแพร่ระบาดมาจากประเทศจีน เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเริ่มระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
และจังหวัดในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยจึงได้ระดมเงิน
จากเกษตรกรด้วยกันเองได้ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาทเพื่อนาเงินดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ระบาดไป
ทั่วประเทศ แต่กรมปศุสัตว์กลับไม่ยอมรับและปกปิดข้อเท็จจริง องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าประเทศไทยไม่ได้มีการระบาดของโรค ASF แต่อย่างใด

๔๓
และมี ห ลายเหตุ ก ารณ์ ที่ แ สดงว่า รั ฐ บาลต้ อ งการปกปิ ด การระบาดของโรค ASF ในประเทศ เพื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของนายทุนบางกลุ่ม เช่น เมื่อเริ่มมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา กรมปศุสัตว์สั่งห้ามขนย้าย
สุกรออกจากพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเด็ดขาด แต่กลับอนุญาตให้ส่งเนื้อหมูซีกจากบริษัทใหญ่ออกจากพื้นที่ไป
จาหน่ายได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ยังมีการส่งออกสุกรไปยังประเทศจีนกว่า ๒ ล้านตัว
ผ่านทางด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งหากมีการประกาศว่ามีโรคระบาด ASF ในไทย จะทาให้การขนย้าย
สุกรทาได้ยาก และทาให้นายทุนที่เกี่ยวข้องเสียผลประโยชน์เป็นเงินจานวนมาก
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้ มีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม 256๕

๑.๒ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งสภาได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติเห็นด้วย
กับข้อสังเกตและให้ส่งคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
จานวน ๗ คณะ รวม ๔๔ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาการบารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ
จานวน 4 ญัตติ
1) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน
ในพื้นที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
2) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สิน
ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
3) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหา
การบารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
4) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาปั ญ หาการบั งคับ
ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
สาระ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องจัดทาและบารุงรักษาสาธารณูปโภค
ให้กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจนกว่าจะสิ้นสภาพความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือกรณีข้อบัญญั ติกรุงเทพมหานคร

๔๔
เรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปใช้ ส อยร่ ว มกั น ที่ ใ ห้ อ านาจหน่ ว ยงานของ
กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปดาเนินการและขอจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ส อยร่ว มกัน บนที่ดินเอกชนได้ตามระเบียบที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด
แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกากับดูแลให้มีการจัดทาและบารุงรักษา
สาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ ดินเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการรับบริการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้สอยร่วมกัน
แบบไม่มีคุณภาพ ขาดการบารุงรักษา เช่น ปัญหาน้าท่วมขัง ขาดแคลนไฟส่องสว่าง ซึ่งหน่วยงานราชการไม่สามารถ
เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้ จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึ ก ษา ก าหนดระยะเวลาพิ จ ารณาศึ ก ษาไว้ ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัย
สามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอน
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน ๔ ญัตติ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง
ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่า ยโอน
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางบุญรื่น ศรีธเรศ

๔๕
สาระ กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้
กรมทางหลวงชนบทต้องส่งงบประมาณเพื่อดูแลรักษาและซ่อมบารุงถนนทางหลวงชนบทต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมา
แต่ข้อเท็จ จริ งปรากฏว่า กรมทางหลวงชนบทไม่ ไ ด้ส่ ง งบประมาณมาช่ว ยเหลื อ เพื่อ ก่ อสร้ างถนนใหม่ ห รื อ
บารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชารุดเสียหายแต่อย่างใด ทาให้ตกเป็นภาระขององค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลต่าง ๆ ซึ่งมีงบประมาณจ ากัด อยู่แล้ ว ไม่ส ามารถที่จ ะดู แลรัก ษาและซ่ อ มบ ารุง ถนนดั งกล่ า วได้
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และที่ต้องใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน
๓๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
แล้ ว ให้ ส่ งรายงานและข้อสั งเกตดัง กล่ าวต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิจารณาดาเนินการต่ อ ไป ในคราวประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ จานวน ๑๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้า โขง เลย
ชี มูล ป่าสัก
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้า โขง กก
อิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้า โขง เลย
ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้เสนอ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้าโขง ชี มูล
สงคราม แม่น้าลาพะยัง และลาน้าปาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้เสนอ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้าในบริเวณแม่น้าโขง แม่น้าชี แม่น้ามูล และลาน้าเสียว ทั้งระบบ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางสาวสกุณา สาระนันท์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้าลุ่มน้า
เมย กก ปิง วัง ยม และน่าน
ผู้เสนอ พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

๔๖
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้า
บริเวณลุ่มน้าชีและลาน้าสาขาแบบบูรณาการ
ผู้เสนอ นายฉลาด ขามช่วง กับคณะ
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้า
ในแม่น้าโขง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้าโขง เลย
ชี มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณา
การลุ่มแม่น้าสงครามอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายเกษม อุประ
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดทา
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าในแม่น้าลาพะยัง ตั้งแต่บริเวณตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
จนถึงบริเวณอาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสนอ นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็บน้าลาเซบาย
และลาห้วยโพง
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ
และบูรณาการพื้นที่หนองหาร ลุ่มน้าก่า ลุ่มน้าอูน และลุ่มน้าสงคราม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้าอุปโภคบริโภค ทาการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บน้าคลองหิน ตาบลคลองหิน อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๑๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้าในลุ่มน้า
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ
๑๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา - พัทลุง และการผันน้ามาใช้ประโยชน์
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ กับคณะ
๑๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบของลุ่มน้าโขง เลย ลาพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล
ผู้เสนอ นายขจิตร ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้าในแม่น้าโขง
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายอิสสระ สมชัย

๔๗
๑๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน้า
จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บน้าลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ผู้เสนอ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
สาระ ปัจจุบันเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่ว งฤดูแล้ งและปั ญหา
น้าท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจาทุกปี ทาให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งไม่มีน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนในฤดูฝนก็ประสบ
ปัญหาน้าท่วมน้าหลากทาให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่ อรายได้ในการดารงชีพและชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้น ที่ แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ให้ ความช่วยเหลื อและแก้ ปัญหา
ผ่านโครงการต่าง ๆ แต่ก็พบว่ายังขาดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ยังมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อจะได้นาปัญหาต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ นาไปสู่
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ รวม ๑๙ ญัตติ
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้
๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลา
พิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๓) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ค ณะกรรมาธิ ก ารฯ
ถอนรายงานดังกล่าวเพื่อนาไปพิจารณาทบทวนใหม่ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๔) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ในคราวประชุมสภาสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษารายงานแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบและแล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

๔๘
คณะกรรมาธิการสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการวางแผนการผลิต บัณ ฑิต ปรั บปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระดับอุด มศึกษาให้ สอดคล้ อ ง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
จานวน ๓ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาปรั บปรุ งหลั ก สู ต ร
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผน
การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
สาระ เนื่องด้วยอัตราการเกิดของประชากรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ลดลง ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการยุบหลั กสูตร สาขาวิชา ยุบห้องเรียน และอาจจะต้องเลิกจ้างอาจารย์
หรือเลิกกิจการในที่สุด จากปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิ ทยาลัยเอกชนที่มีที่
นั่ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย มากกว่ า ผู้ เ รี ย นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ปั ญ หาจากการไม่ มี ก ารวางแผนการผลิ ต คนให้ ต รงกั บ
ความต้องการของตลาด หลายสาขามีผู้จบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่บางสาขา
เช่น แพทย์ พยาบาล ยังขาดแคลนจานวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงหลักสู ตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันต่อเทคโนโลยี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิ กโรงเรีย นขนาดเล็ ก ) และมีมติส่ งให้ คณะกรรมาธิก ารการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา
พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น ไปพลางก่ อ น ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒)
และประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แจ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบ ซึ่งที่ประชุม ได้ รับ ทราบการขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่งไป
ยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๔๙
๒. ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) จานวน ๑๐ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญ พิจารณาศึก ษาปัญ หาผลกระทบ
และแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้าตื้น
ผู้เสนอ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดาเนินการศึกษาผลกระทบ
ที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทาประมงของรัฐบาล
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญ พิจารณาศึก ษาปัญ หาผลกระทบ
และแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้าตื้น
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ
๔) ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ กษาผลกระทบจากการ
ประกาศกาหนดแนวเขตการทาประมงชายฝั่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการประมงของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พาณิชย์และประมงชายฝั่ง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พื้นบ้านและพาณิชย์
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการประมงพื้นบ้าน
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน
ผู้เสนอ นายสมชาติ ประดิษฐพร
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมง ทั้งประมงพาณิชย์
และประมงพื้นบ้านครอบคลุมทั้งด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพประมงอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
สาระ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ มาบังคับใช้กับผู้ประกอบการประมง
จนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะรัฐบาลออกพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางในการ
ทาประมงประเภทต่าง ๆ ให้มีผลบังคับทั่วประเทศ โดยมิได้มีการคานึงถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ แต่ละ
จังหวัดที่มีความแตกต่างกัน ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากระบบการจัดการประมงที่ไ ม่ ให้

๕๐
ความสาคัญในการส่งเสริมการประมงขนาดเล็ กและไม่ได้มีการบริหารจัดการประมงที่หลากหลายรูปแบบ
เพื่อตอบสนองปัญหา และรูปแบบความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะข้อกาหนดในเรื่องของเรือ
และที่อยู่อาศัยของชาวประมง รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป และมีโทษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพประมงอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญัต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่อ งการแก้ ไ ขปั ญ หาประมงไทย รวม ๑๐ ญั ต ติ
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัย สามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย และมีมติเห็นชอบด้วย
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. ญัตติศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ตกต่า (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์)
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ
ตกต่า
ผู้เสนอ นายอนุชา น้อยวงศ์
สาระ เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหนังโค - กระบือตกต่ามาก ซึ่งจากเดิมราคาหนังโค - กระบือ กิโลกรัมละ
๓๕ บาท ปัจจุบันมีราคาเหลือเพียง ๕ บาท สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานฟอกหนังในประเทศไทยมีการนาหนัง
โค – กระบื อ จากต่างประเทศเข้า มาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนัง ภายในประเทศเป็นจานวนมาก
เนื่องด้วยมีการยกเว้นภาษี และการนาหนังโค - กระบือดังกล่าว ส่งผลให้มีการกดราคาหนังโค - กระบือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง กลายเป็ น สถานที่ ร องรั บ ขยะพิ ษ ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการน าหนั ง
โค - กระบือจากต่างประเทศเข้ามาฟอก ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเรื่องราคา
หนังสัตว์ โค - กระบือตกต่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาหนังสัตว์ โค-กระบือ ตกต่า และมีมติให้
ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ ตกต่า และมีมติเห็นชอบด้วย
กับรายงานและข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสั งเกตดังกล่ าวต่อคณะรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕๑
๔. ญัตติศึกษาเรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา)

จานวน ๑ ญัตติ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์ม
การจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
สาระ เนื่ องจากกรณีการขาดคุ ณสมบัติ ของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรเพราะถื อหุ้ นสื่ อ ตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๙๘ โดยมีการต่อสู้กันในประเด็นการขายหรือโอนหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากแบบฟอร์มหนังสือบริคณห์สนธิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กาหนดกรอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละรายละเอี ย ดในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท แบบกว้ า งๆ และมี ห ลายข้ อ ซึ่ ง บางข้ อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ จึงเกิดความไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดความสับสนในการลงข้อมูลของผู้ที่จะ
ประกอบธุรกิจการค้า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ยวกับ การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือ
บริคณห์สนธิ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา กาหนดระยะเวลาพิจารณา
ศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๖๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๓๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์
สนธิและมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกต
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้ง
ที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๓ ญั ต ติ ที่ ส ภามี ม ติ ตั้ ง หรือ มอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาซึ่ ง สภาได้ พิ จ ารณา
รายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติไม่เห็นชอบ)
จานวน ๑ คณะ รวม ๙ ญัตติ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ พิจารณาศึ กษาการขุ ดคลองไทย
(Thai Canal) เส้น ๙A
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

๕๒
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการขุดคลอง
ไทยเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย
ผู้เสนอ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาการขุดคลองไทย
เส้นทางแนว ๙A
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่
ในการจัดตั้งเขตการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก (SEC)
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทาโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางน้า (คลองไทย) ทางบก (รถไฟความเร็วสูง) และทางอากาศ (สนามบิน
ศูนย์กลางอาเซียน) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern Economic)
ผู้เสนอ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สาระ คลองไทยเป็นคลองหนึ่งที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก เป็นการสร้างเส้นทางเดินเรือ
ใหม่ย่นระยะทางการเดินเรือที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ทางทหารใช้เป็นเส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ามัน เรือขนสินค้า เรือประมง เรือดาน้า
สามารถเข้าออกได้โดยไม่ผ่านน่านน้าประเทศเพื่อนบ้าน ประหยัดพลังงานและการใช้น้ามัน ทาให้ผู้ประกอบการ
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
ของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อต่อยอดการ
พัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มีการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ทาให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว
พร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค การคมนาคมทางน้า และการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทยและการพัฒ นาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๕๓
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาระบบแนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ( Southern
Economic Corridor: SEC) ซึ่ง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรักษ์ และนายสุพล จุลใส เป็นผู้เสนอ ไปยังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณา เนื่องจาก
เป็นญัตติทานองเดียวกับญัตติอีก ๙ ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติและเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๒) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๔๕ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๓) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๗
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
และมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่
๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ ครั้งที่
๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๔ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งคณะกรรมาธิการได้
เสนอรายงานต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา)จานวน ๓ คณะ รวม ๑๑ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๑ คณะ รวม ๘ ญัตติ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจานวน
บุกรุกที่ทากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
พื้นที่ทากินของประชาชน
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์

๕๔
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ทากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จารณาศึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญหา
กรณีช้างป่าออกนอกเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเข้าทาลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน
และทาร้ายประชาชนถึงแก่ชีวิต
ผู้เสนอ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ทากินและทาร้ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้เสนอ นายจารึก ศรีอ่อน
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ช้างป่าอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก
รบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดินทากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกเข้าทาลายทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร และทาร้ายประชาชน
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ
สาระ เนื่ องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดขึ้น
เป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณช้างป่าก็มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
อาหารมีมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของช้างป่า ทาให้ช้างป่าออกมาหาอาหารกินในพื้นทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน บางครั้งรุนแรง
ถึงขั้นทาร้ายประชาชนในพื้นที่จนถึงแก่ชีวิต และยังส่งผลเสียต่อช้างป่า เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมีด้วย
โดยในปัจจุบันทางราชการยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจานวนช้างป่า มาตรการแก้ไขการบุกรุกของ
ช้างป่า และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาช้างป่า รวม ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) เป็ น พิ เ ศษ วั น ศุ ก ร์ ที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิ สามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๕
คณะกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๒ คณะ รวม ๓ ญัตติ

๑. ญัตติศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย (คณะกรรมาธิการการคมนาคม)
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและติดตาม
การดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย
ผู้เสนอ นายวินท์ สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการดาเนินงานก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย
ผู้เสนอ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สาระ โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ช่ ว ง กรุ ง เทพ - นครราชสี ม า และช่ ว ง นครราชสี ม า - หนองคาย
เป็นเส้นทางหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะทาง
ได้แก่ ระยะที่ ๑ ช่วง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งระยะที่ ๑
กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ในส่วนระยะทางที่เหลืออยู่ระหว่างเปิด
ให้เอกชนร่วมประมูลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ สาหรับในช่วงระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อดาเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึ กษาและออกแบบการก่ อสร้างเส้นทาง
โดยกรอบการศึกษาโครงการใช้ระยะเวลา ๑๙ เดือน โดยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเจรจาและการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๒ ระยะ เพื่อเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศผลการดาเนินการเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงควรมีการศึกษา
ตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการด าเนิ น การโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย รวม ๒ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๓๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๖๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๖
๒. ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้ อเท็จจริง
กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ อ่าวมาหยาตั้งอยู่บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้
ของไทยซึ่งนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติให้ ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว กิจการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบ ทาให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศปิดอ่าวมา
หยา เนื่องจากพบว่าสมอเรือทาให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย โดยตั้งใจจะปิดอ่าว ๔ เดือน เพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุดกลับเปลี่ยนเป็นการปิดอ่าวอย่างไม่มีกาหนด กรณีดังกล่าวจึงส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชนในพื้นที่
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจ ารณาญัต ติเ กี่ยวกับ การศึ กษาสอบข้ อเท็จจริงกรณีการปิ ดอ่าวมาหยา
จังหวัดกระบี่ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๑.๕ ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
และรายงานต่อสภาซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ)
จานวน ๕ คณะ รวม ๔๗ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019๙
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ

๕๗
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เ งินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙
ผู้เสนอ นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากเงินกู้ ๓ ฉบับ
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล
สาระ ผลจากปั ญหาของโรคระบาดไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสั ง คมของ
ประเทศ และรัฐบาลได้ตราพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๓ ฉบับ
เพื่อนาเงินมาแก้ไขปัญหา ป้องกันภัยพิบัติและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าวของรัฐบาล จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้
เงินตามพระราชกาหนด ทั้ง ๓ ฉบับ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด
๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวม ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๘
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติ ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วันและให้ส่งรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ (ขยายเวลาครั้งที่ ๕)
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ สอง) วันพฤหัสบดีที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการ
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
จานวน ๑๐ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู
ผู้เสนอ นายสาลี รักสุทธี
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หนี้สินครู
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู
ผู้เสนอ นายเกษม ศุภรานนท์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด สุจิตต์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปั ญหา
หนี้สินครู
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล

๕๙
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ กับคณะ
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหา
หนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา
สาระ ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ภาระครอบครัว ความไม่มีวินัยของครู รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการบริหารบุคคล และสถาบัน
การเงินที่ไม่มีการบริหารจัดการการให้กู้ยืมเงิน การจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัญหาหนี้สินครูจะต้อง
มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนต่อไป
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๐ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึ กษาในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๗ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง )
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่ ๑๙ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ) วั น พฤหั ส บดี ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ซึ่งไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ)

๖๐
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
จานวน ๗ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน
บัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาดาเนินการศึกษาและหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่เหมืองหิน และผลกระทบจากเหมืองแร่เหมืองหิน
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่งรัดการแก้ปัญหาการประทานบัตร
เหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพื้นที่ป่าไม้
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ และนายนิยม เวชกามา
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และการทาเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์ รัชกิจประการ
สาระ เนื่องจากการทาเหมืองแร่ในประเทศไทยทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบต่อแหล่งน้าใต้ดิน
ที่ถูกปนเปื้อนจากสารอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผลกระทบ
เหล่านี้เกิดจากกระบวนการออกประทานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มีปัญหา
การทาประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดาเนินการที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบ
ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

๖๑
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๓๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๑) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๒) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๗
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จานวน ๑๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทา
กินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึก ษาปัญ หาที่ดิน ท ากิ น
และการออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิ
และปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากินและที่ดินป่าไม้ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากินและ
การออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

๖๒
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
เรื่องที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนายสิงหภณ ดีนาง
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย
และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากินของ
ประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร และนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการออกเอกสาร
สิทธิและที่ดินทากิน
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทากินของ
ราษฎรทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สาระ ปัญหาที่ดินทากินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินเป็นปัญหาที่มีความสาคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดินของรัฐ
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม การไม่รับรองสิทธิของประชาชนที่ได้ครอบครองและ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ทาให้มีการผลักดันและขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ที่กาหนดเป็น
แนวเขตของรัฐ สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม และการขาดประสิทธิภาพ
ในการจัดการทรัพยากรของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิ ทธิในที่ดิ น
รวม ๑๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๒) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๓) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๘) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๙) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
คณะกรรมาธิการสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
- ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ กษารถรั บจ้ างสาธารณะ
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา
การให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการกาหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
จักรยานยนต์รับจ้างทั้งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งสิ่งของ
เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจาทาง
ผู้เสนอ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการบริการรถรับจ้าง
สาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อบริการให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ผู้เสนอ พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

๖๔
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการให้บริการ การกาหนด
อัตราค่าโดยสาร ระบบบริหารจัดการ และแผนงานพัฒนาในอนาคตของระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม
ผู้เสนอ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล
๘) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้ค ณะกรรมาธิ ก ารการคมนาคมพิ จารณาศึ ก ษาปั ญ หาและหาแนวทางการแก้ ไ ข
การให้บริการและการกาหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ
ผู้เสนอ นายโสภณ ซารัมย์
สาระ ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ประเทศ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะและรถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลเป็นจานวนมาก ซึ่งมีการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการ แต่การบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้ ให้ บ ริ การไม่สุ ภ าพ ไม่มีระเบียบในการบริ ห ารจัดการ และมีการก่อเหตุวิว าทและก่อเหตุ
อาชญากรรม จึงสมควรได้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ ศึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หารถรั บจ้ า งสาธารณะ รวม ๘ ญั ต ติ
และมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง คณะกรรมาธิ ก ารการคมนาคมพิ จ ารณา ก าหนดระยะเวลาพิ จ ารณาศึ ก ษาไว้ ๙๐ วั น
ในคราวประชุม สภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัย สามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ง ) วัน ศุกร์ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๓๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๖๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๖๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๔๕ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๖๕
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๘) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๖ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ
จานวน ๑๕ คณะ รวม ๑๐๑ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๔ คณะ รวม ๔๑ ญัตติ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ จานวน ๗ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น้ามันปาล์ม
(ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ พิจารณาศึ กษาการจัด ตั้ง กองทุ น
สงเคราะห์การทาสวนปาล์มน้ามันแห่งประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาโครงสร้ า งราคา
ปาล์มน้ามันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามัน
และน้ามันปาล์ม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์มน้ามัน
เป็นพลังงานทดแทน
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต
ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ปาล์มน้ามันตกต่าอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย แต่ช่วงที่ผ่านมามีความผกผันของราคาปาล์มน้ามัน
ซึ่งมีแนวโน้มต่าลง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอน
เกี่ยวกับนโยบายที่จะนาปาล์มน้ามันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน การบริหารจัดการของภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังไม่ได้ศึกษาโครงสร้างราคาน้ามันปาล์มอย่างจริงจังและเป็นระบบเท่า ที่ควร
จึงควรมีการบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ และกาหนดแผนการใช้ปาล์มน้ามันเป็นพลังงานทดแทน
อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

๖๖
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ
รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้ งที่ห นึ่ ง) วัน พฤหั ส บดีที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัยประจาปีครั้งที่ห นึ่ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๒) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๖) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัย
สามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บาบัดยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไ ขปัญหายาเสพติด
ที่กาลังระบาดอย่างรุนแรง
ผู้เสนอ นายอิสสระ สมชัย และนายสุทัศน์ เงินหมื่น
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์บาบัดยาเสพติดทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายชัชวาลล์ คงอุดม และศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
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๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง
สาระ ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม และสารเสพติด
พันธุ์ใหม่ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชน รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน ต้องติดยาเสพติด
เสี ยโอกาส เสี ยอนาคต และเป็ นปั ญหาต่ อสั งคม ส่ งผลให้ รัฐต้องสู ญเสี ยงบประมาณในการแก้ ไข เยียวยา
และประเทศชาติต้องเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นวัยเรียน วัยทางาน และนามาซึ่งปัญหาความมั่นคง
ของชาติ ดังนั้น จึงต้องจาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญฯ
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อ น ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒)
และประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แจ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบ ซึ่งที่ประชุม ได้ รับ ทราบการขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
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- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเล
กัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และนายนริศ ขานุรักษ์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
สาระ จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเล ทาให้ที่ดินของรัฐและประชาชน
เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศในด้า นต่า ง ๆ จึ งควรมีการศึ ก ษาเพื่ อหาทางแก้ ไ ขอย่า งเป็น ระบบ รวมทั้งการศึก ษาปั ญหาและ
การพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ งของประเทศเพื่อ ป้อ งกั นและรัก ษาผลประโยชน์ ข อง
ประชาชน และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเ กี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวม ๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึก ษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๑๒๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๑) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๖๙
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)
การจั ด เก็บรายได้ และภาษีจ ากธุ ร กิจ กาสิโ นถูกกฎหมายและมาตรการในการป้องกัน และแก้ไ ขปัญหา
บ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ จานวน ๑๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบ
บ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึก ษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็น แหล่ ง
รายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาด
ของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๕) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิ จารณาศึ กษาการจัดเก็บรายได้
จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๖) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ พิจารณาศึ กษาป้ อ งกัน และแก้ ไ ข
การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวงจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดคาสิโน (ถูกกฎหมาย)
ผู้เสนอ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศการท่องเที่ยวสู่ชุมชน
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดล
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นางบุญญาพร นาตะธนภัทร

๗๐
๑๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุ ม และ
จัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดระบบการจัดเก็บ
ภาษีเป็นรายได้เข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายชัชวาลล์ คงอุดม
สาระ ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน)
และปัญหาการพนันออนไลน์เป็นปัญหาสังคมของประเทศไทย เป็นแหล่งอบายมุขและทาให้ประชนเป็นหนี้สิน
จึงต้องมีการจั ดระเบี ยบและควบคุม และเนื่องจากจากการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐยังไม่เพี ยงพอต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ การเปิ ดสถานบั นเทิงแบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) และการเปิดคาสิ โน
ถูกกฎหมายจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สาคัญจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยที่ไม่ต้อง
มีการลงทุนจากภาครัฐ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจานวนมาก
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจ ารณาศึกษาการเปิ ดสถานบั น เทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่ งรายได้ใหม่
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ รวม ๑๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาศึกษา
จานวน ๖๐ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้ ง ที่ ๙ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ และคราวประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๕ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม และตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และศึกษา
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ

๗๑
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงิน ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
สาระ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น เนื่องจากกรอบการใช้จ่ายเงินตาม
บัญชีท้ายพระราชกาหนดดังกล่าว พบว่าไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรเงิ น อีกทั้งเป็นสถานการณ์ฉุ กเฉิน
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ทาให้ระยะเวลาในการเสนอโครงการและกลั่นกรองน้อยลง ซึ่งอาจทาให้
เกิ ด ปั ญ หาการใช้ จ่ า ยเงิ น ไม่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไม่ ทั่ ว ถึ ง ไม่ โ ปร่ ง ใส จึ ง ขอเสนอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการ
กู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๕ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๑) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค กรณีการควบรวม
กิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณี
การควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
ผู้เสนอ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล กับคณะ

๗๒
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่
ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก - ค้าส่งเพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่ประชาชน
และผู้บริ โ ภค กรณี การควบรวมกิจ การโทรคมนาคมระหว่า งบริ ษัท ทรู ค อร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค
ผู้เสนอ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีกและการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุน
ขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก
ผู้เสนอ นายกูเฮง ยาวอหะซัน
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ DTAC ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่าย
โทรคมนาคม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน)
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
๙) ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อ
ประชาชนการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุน
ขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน
ผู้เสนอ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
สาระ จากการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทที่ควบรวมมีส่วนแบ่งตลาด
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้บริโภค กล่าวคือ ทาให้ธุรกิจโทรศัพท์มือถื อมีโครงสร้างกึ่งผูกขาด คือมีผู้ประกอบ
ธุรกิจจานวนน้อย จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภคอย่างมาก รวมทั้งของการเข้าซื้อกิจการค้า
ปลีกขนาดยักษ์ของธุรกิจขนาดใหญ่ (แม็คโคร กับโลตัส) ที่เกิดข้อคัดค้านและวิตกกังวล และส่งผลต่อร้านค้ารายย่อย
ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจทาให้มีลักษณะเป็นการผูกขาด กีดกันผู้ประกอบกิจการรายใหม่ รวมถึงเป็นการบิดเบือน
โครงสร้ างทางธุ ร กิ จ ในประเทศอาจท าให้ มี อ านาจเหนื อตลาดส่ งผลกระทบต่ อประชาชนที่ มี ความจ าเป็ น
ในการบริโภค

๗๓
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติ เกี่ยวกั บเรื่ องศึก ษาผลกระทบที่มี ต่อ ประชาชนและผู้ บ ริ โ ภค
กรณีการควบรวมกิจ การโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์
หรือ ดีแทค รวม ๙ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๒๓ ธั น วาคม ๒๕๖๔ และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น มาพิ จ ารณาศึ ก ษา จ านวน ๒๕ คน
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
๗. (ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรค
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึก ษาการถ่า ยโอนภารกิจ
ด้านแหล่งน้าอุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สาระ การกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องภารกิจการจัดบริ การ
สาธารณะที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้กากับดูแล
หน่วยงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนที่เกิดจากระเบียบและกฎหมาย จึงเสนอมาเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธั น วาคม ๒๕๖๓ และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น พิ จ ารณาศึ ก ษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วอนุญาตให้ตามคาขอ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป (ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๗๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มี มติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
(ข) ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหา
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการ
ตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
จานวน ๑๓ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายชัยชนะ เดชเดโช
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ วิริยะโรจน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่า ยโอน
ภารกิจ การกระจายอานาจ ตลอดจนปัญหาการกากับดูแลตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้ ง
กระทรวงการปกครองท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ

๗๕
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย
ได้ปรากฏปัญหาหลายประการมายาวนานว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
จนเป็นที่มาให้มีการเรียกร้องให้มีการตั้งเป็นกระทรวงท้องถิ่น เพื่อกระจายอานาจให้ท้องถิ่นและมีภ ารกิจ
ที่ชัดเจนไม่รวมศูนย์อยู่เพียงราชการส่วนกลาง เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๓ ญัตติ และมีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ กิ จ กรรมสาธารณะ และหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
โดยญัตติทั้ง ๑๓ ฉบับ รวมพิจารณาเป็นญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและศึกษา
แนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การแพร่
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริ กาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
สาระ การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาเกิดขึ้นในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่รัฐบาล
กลับปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้ โดยไม่แจ้งปัญหาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบ แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะ
ออกมายอมรับว่าได้มีการตรวจพบเชื้อโรคดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การแพร่ระบาดได้ขยายไปวงกว้างแล้ว มีการกาจัดสุกรกว่า ๓ ล้านตัวหรือคิดเป็นร้อยละสิบห้าของจานวนสุกร
ที่เลี้ยงในประเทศ จนทาให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ราคาขายสุกรในท้องตลาด มีการ
ปรับตัวราคาสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากสุกรขาดแคลนอันมาจากตาย โดยหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
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ชี้แจงได้ว่ามีการทาลายสุกรไปจานวนเท่าใด โดยเกษตรกรได้ประเมินว่าสุกรที่ตายน่าจะมีประมาณ ๖๐%
ประกอบกับข้าราชการในพื้นที่เมื่อทราบเหตุแล้วไม่กล้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาต้องทางานภายใต้ความกดดัน
การปกปิดข้อมูลนี้ทาให้เกิดความเสียหายรุนแรงกระทบไปทั่วประเทศ จนไปกระทบต่อราคาอาหารอย่างอื่นไป
ด้วย และประชาชนได้รับผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับราคาสู งขึ้น เช่น ราคาน้ามัน
ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าโดยสารในระบบต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน
๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริห ารจัดการ
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้า
ลงดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ลงดินทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ พร้อมศึกษาผลกระทบ ข้อดี – ข้อเสีย
ผู้เสนอ นายภาสกร เงินเจริญกุล
สาระ เกิดอุบั ติเหตุเสาไฟฟ้ าโค่น ล้ ม ทั้ง ในกรุ งเทพมหานครและต่ างจังหวั ดเป็นจ านวนมากส่ งผลให้ มี
ผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งทรัพย์สินเสียหายซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เกิดจากการ
ที่มีสายไฟและสายสาธารณูปโภคแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และพาดอยู่บนกิ่งไม้ในลักษณะระเกะระกะซึ่งเป็น
ปัญหาที่อยู่ต่อเนื่องมายาวนาน อีกทั้งเป็นการลดทัศนียภาพที่สวยงามของเมือ งต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงควร
ให้มกี ารดาเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๗
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อ นตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒)
และประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แจ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบ ซึ่งที่ประชุม ได้ รับ ทราบการขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
คณะกรรมาธิการสามัญ
จานวน ๗ คณะ รวม ๑๙ ญัตติ
๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา
จานวน ๒ เรื่อง รวม ๑๔ ญัตติ
- ญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน ๕ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน
ผู้เสนอ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่ องความเหลื่ อมล้า
ทางการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
สาระ ปั ญหาทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ เกิ ดขึ้ นภายในประเทศ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากปั ญหา
ความยากจน และปัญหาความเหลื่อมล้าต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา โดยระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน แต่ปัญหาสาคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหา
เด็กไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีเด็กจานวนมากต้องออกจากการเรียนกลางคัน
เนื่องจากครอบครัวไม่ สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนว่า
ทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็กไทยยังไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่อง
ของความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะที่เกิดจากสถานศึกษา เช่น หลั กสู ตรการศึกษา คุณภาพของ
ครูผู้สอนและสัดส่วน ขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น หากปล่อยให้ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาเกิดขึ้นก็จะนาไปสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ

๗๘
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๓ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ คณะกรรมาธิ การขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึ กษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อ น ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒)
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึ กษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อ น ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒)
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ญัตติ พิจารณาศึกษาแผนการปฏิรู ปประเทศด้านการศึกษาทุ กระดั บเพื่ อหาแนวทางในการแก้ ปั ญ หา
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสถานการณ์ กลไก
กระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ

๗๙
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึ กษาแผนปฏิรู ปประเทศด้ าน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต
ผู้เสนอ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และนายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการออกกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิจารณา
และส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
ผู้เสนอ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร และนายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน
๘) ญัต ติ เ รื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรู ปประเทศ
ด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
๙) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การสร้างสื่อการเรียนรู้
ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชน
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
สาระ การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่าง ๆ ในโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม จึงต้องมีการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สร้างศักยภาพคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๙ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๑) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม
ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๑๕ (สมั ยสามั ญ ประจ าปี ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ) วั นพุ ธ ที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม

๘๐
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ นับตั้งแต่วันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
๒. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๕ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นที่และสภาพ
ภายในเรือนจาทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
นักโทษล้นเรือนจา
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องแนวทางการย้ายเรือนจา
ออกจากเขตชุมชนเมือง
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการย้ายเรือนจา
ออกจากเขตชุมชนเมือง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ เนื่องจากเรือนจาส่วนใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะเรือนจาประจาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งไม่เคยมีการขยายพื้นที่ในเรือนจาเลย เรือนนอนก็มี
สภาพที่แออัด ส่งผลให้การดูลนักโทษของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปรับปรุงปัญหาเรือนจาและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๒ ญัตติ
- ญัตติพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวง
การข้าว
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของชาติและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ แต่ชาวนาไทย
มีฐ านะยากจนและเป็ น อาชี พที่ ถู ก เอาเปรี ยบมาตลอด ส่ งผลให้ ได้รับ ความเดื อ ดร้ อ นและไม่ มี ที่ อยู่ อ าศั ย

๘๑
กอปรกับในอดีตการบริหารจัดการข้าวเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการข้าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ขาดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าวและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๔. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๑ ญัตติ
- ญัตติศึกษาปัญหาหนี้สินครัวเรือน
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน
หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ
สาระ เนื่องจาก ๕ ปีที่ผ่านมา ปัญหาของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยรัฐบาลได้ใช้เงิน
งบประมาณไปประมาณ ๑๗ ล้านล้านบาท แต่ก็ยังกลับทาให้มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้
เห็ น ถึงความถดถอยของทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังก่อให้ เกิดความเหลื่ อมล้าสูงขึ้น
มีจานวนคนจนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากปล่อยให้
ปั ญหาเกิดขึ้ น โดยไม่ มี การแก้ ไ ขอย่ า งเร่ งด่ว นจะท าให้ คุ ณภาพชีวิ ตของประชาชนแย่ล งได้ จึงได้เสนอให้
สภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ในครั วเรื อ น หนี้ สิ น ภาครั ฐ
ซึ่งจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ง
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๖ ญัตติ
- ญัตติศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน จานวน ๖ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ามัน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ามัน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างราคาน้ามันและพลังงานให้เป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล

๘๒
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับแผนพัฒนา
กาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP2018) เพื่อให้ราคาพลังงานในประเทศ
เหมาะสมและรองรับความต้องการของประชาชน
ผู้เสนอ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้เป็นธรรม
ผู้เสนอ นายเกียรติ สิทธีอมร
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ามันอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ด้วยปัจจุบันโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศไทยมีราคาสูง ไม่สอดคล้องกับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น
น้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลทาให้ประชาชนแบกรับภาระราคาพลังงานที่ไม่เป็น
ธรรม ทั้งที่ประเทศไทยมีแหล่งขุดเจาะทั้งบนบกและในทะเลอ่าวไทย โดยปัจจัยเกิดจากโครงสร้างราคาพลังงาน
ในประเทศไทยและกองทุนน้ามันไม่มีความเหมาะสม ประชาชนจึงจ่ายค่าน้ามันในราคาสูง ดังนั้น ต้องมีการ
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ามันอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ตลอดจนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ามัน
ให้เป็นระบบและยั่งยืน รวม ๖ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณา กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัยประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๖๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๖) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๘๓
๖. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๔ ญัตติ
- ญัตติศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดให้มี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์
และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวนมหาศาล ซึ่งผลจากการท่องเที่ยวได้นาความเจริญไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ช่วยสร้างร้ายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้
นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคง
ประสบกั บ ปั ญ หาด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ความปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ระบบสาธารณู ป โภคที่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง แนวทางในการส่ ง เสริ ม แก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณา
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๘๔
๗. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๔ ญัตติ
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่
สวนปาล์มน้ามันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ในพื้นที่อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ามัน
ที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
สาระ ตามที่รัฐได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในภาคใต้ เมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว ทาให้ที่ดินดังกล่าวมีประชาชนหรือบริษัทเอกชน
ผู้ได้รับสัมปทานเดิมได้เข้าบุกรุกทาประโยชน์ในที่ดินจนเกิดปัญหา เช่น ปัญหาประชาชนเรียกร้องที่ดินทากิน
จากที่ดินสัมปทาน ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินซึ่งมีผู้ถูกจับกุมดาเนินคดี ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทาน
อ้างว่าได้มีการรังวัดที่ดินขอออก น.ส.๓ แล้ว ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของประชาชน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินสัมปทานบางแห่งที่ห มดอายุสั ญญาสั มปทาน และไม่มี ส่วนราชการและเอกชนเข้า ใช้
ประโยชน์ ซึ่งได้มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าครอบครองทาประโยชน์ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเห็นควรให้
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่
ภาคใต้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ย วกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสั ญญาสั มปทานในพื้นที่
ภาคใต้ ร วม ๔ ญั ต ติ และมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง คณะกรรมาธิ ก ารการที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๘๕

๒. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา

จานวน ๔ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
ความเดื อดร้ อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจาหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
ผู้เสนอ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
สาระ ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย
ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แต่ ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การสู บ บุ ห รี่ ข องคนในประเทศลดลง
อย่ างต่อเนื่ อง ประกอบกับ มีก ารปรั บ อั ตราภาษีย าสู บตามพระราชบัญ ญัติภ าษีส รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่งผลให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องปรับลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ทาให้เกษตรกรผู้ปลู กยาสูบ
ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และมีภาระหนี้สินอีกจานวนมาก
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ ความเดือ ดร้ อ นของเกษตรกรผู้ เ พาะปลู ก ยาเส้ น
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น รวม ๔ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เลื่อนการพิจารณาไปต่อในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาของสภา

จานวน ๑๙8 ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
ในข้อบกพร่องการกาหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
๒. ญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาและสอบหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการสลายการชุ ม นุ ม ยุ ท ธภั ณ ฑ์ แ ละขั้ น ตอนสลายการชุ ม นุ ม เป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ
มาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว

๘๖
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของสภาผู้ แ ทนราษฎร ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๔. ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
ใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนมไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวั ดกาฬสินธุ์ - สกลนคร
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
๕. ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ ก ารวิสามั ญพิ จารณาศึ กษา และสอบหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว
๖. ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม
ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้เสนอ นายศุภชัย โพธิ์สุ
๗. ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิจ ารณาศึ ก ษา และสอบหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตาแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้ง
ต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ผู้เสนอ นายรังสิมันต์ โรม
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
สายใหม่เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนมผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณพงศ์
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
ความเดื อดร้ อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจาหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
๑๑. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบ
จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
ผู้เสนอ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

๘๗
๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่ องระบบการจัด
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
ผู้เสนอ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูล
สุกรและน้าเสียจากฟาร์มสุกร
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้าเจ้าพระยาเน่าเสีย
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
ผู้เสนอ นางนาที รัชกิจประการ
๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยาน
กระบี่ ไ ปสั งกั ด บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) (AOT) เพื่ อยกระดั บ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
24. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวง
แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
25. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
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26. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียด
ของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
27. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญา
การขุดเจาะน้ามันและก๊าซในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายซูการ์โน มะทา กับคณะ
28. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ผลิตสินค้าโอทอป
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
29. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริม
การอ่านในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
30. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
31. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ชีวมาตรส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
32. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งกระทรวงศาสนา
ผู้เสนอ นายสุรทิน พิจารณ์
33. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพั ฒนา
การปศุสัตว์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
34. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
กระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
35. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
36. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้ า งรถไฟทางคู่ สายเด่ น ชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่ อทาความเข้า ใจกั บ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
37. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาเส้ น ทางรถไฟ
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
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38. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล
39. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
40. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเสรีสุรากลั่น – สุราแช่ (เบียร์)
ผู้เสนอ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
41. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา
การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบ
เกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
42. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพื่อชะลอ
หรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เสนอ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
43. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีข้อมู ล
ขนาดใหญ่ ปัญญาประดิ ษฐ์ และระบบโครงข่า ยในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ใ นการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ
44. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญศึ กษาการสร้ างมาตรฐานเกี่ ยวกั บ
สวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
45. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
46. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
47. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้
และการครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
48. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาความเป็ น ไปได้
ในการริเริ่ม โครงการแก้มลิงในอ่าวไทย
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวรังสิมา รอดรัศมี
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49. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงใหม่
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
50. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้สร้างเขื่อนมิตรภาพลาน้า
โขงที่อาเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน
51. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะ
สมุยถึงอาเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม
52. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้าท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการทาธนาคารน้าใต้ดิน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๕3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
54. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากการเป็น
กรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕)
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
55. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ
56. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้ า ง
สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
57. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทาง
กระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
58. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวพรรณิการ์ วานิช
59. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพื้นที่
สร้างเขื่อนแม่น้าโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
60. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการน าเชื้อ เพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

๙๑
61. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึกษาการพัฒนาฟื้ น ฟู
และการบริหารจัดการที่ทากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
62. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
63. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมการนาเข้า
และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร สงฆ์ประชา
64. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสนามบินสมุยแห่งที่ ๒
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
65. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาของ
กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
66. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่
ผู้เสนอ นายเทพไท เสนพงศ์
67. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญเพื่อ พิจารณาศึกษาการส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาจากการท าการเกษตรเคมี ไ ปสู่ ก ารท าการเกษตรอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบครบวงจรด้ ว ย
ความยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
68. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญเพื่อ พิจารณาศึกษาการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการเลี้ ยงโคเนื้ อคุณภาพสู งเพื่ อการบริ โภคภายในประเทศและเพื่ อการส่ งออกอย่ างเป็นระบบ
ครบวงจร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
69. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจร
ติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck)
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
70. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไข
ปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น
71. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและตรวจสอบติ ดตาม
การปฏิรูปกองทัพ
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
72. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกฐานะสานักสงฆ์
เป็นวัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์

๙๒
73. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
ควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
74. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
75. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขสร้าง
ความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
76. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
ให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางานของแรงงานนอกระบบ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
77. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง
78. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
79. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร ปริศนานันทกุล
80. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึ กษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐ - ๖ ปีแบบถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
81. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
82. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
83. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
84. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

๙๓
85. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิ จารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น อาสาสมั ค รป้ องกั นภั ยฝ่ า ยพลเรื อน (อปพร.)
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
86. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมสินค้า OTOP
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขา
87. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขา
88. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออก
กฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
89. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปศุสัตว์
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกเพื่อทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน
ที่มีราคาตกต่า
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
90. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิจารณาศึก ษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
91. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดาเนินการ ศึกษาและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
92. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
93. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
94. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชม
อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
95. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการและ
เป็นระบบ
ผู้เสนอ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
96. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว
ผู้เสนอ นายอิสสระ สมชัย

๙๔
97. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาศึ ก ษาการปฏิ รู ป องค์ ก รต ารวจและองค์ ก รอั ย การ
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
98. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑
ผู้เสนอ นายเกษมสันต์ มีทิพย์
99. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างเป็นเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้เสนอ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
100. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทาเขื่อนป้ องกัน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่ให้น้าท่วมหรือน้าขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ
101. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการ
ด าเนิน การก่อสร้ า งเขื่อนเพื่อแก้ไ ขและป้ องกัน ปัญ หาน้าท่ว มในพื้น ที่ กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
102. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ๕ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้เสนอ นายนิยม ช่างพินิจ
103. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์)
เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
104. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน
และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
105. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
106. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนา
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
107. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

๙๕
108. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและ
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ พั ก อาศั ย แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ และการกาหนดมาตรการเพื่อกากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
109. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
ผู้เสนอ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
110. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP)
ผู้เสนอ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
111. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับเพิ่มเงินนิตยภัต
(เงินเดือนประจาตาแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
112. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
กระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
113. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
114. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตารวจและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
115. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
116. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดาเนินการยกฐานะ
สานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
117. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้าโขงป้องกันน้าท่วม น้าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
118. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบ
สงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

๙๖
119. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่ม
ค่าป่วยการให้กับอาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
120. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการ และสวัสดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
121. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัด
สวัสดิการขั้นพื้นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
122. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจาก
โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก
ผู้เสนอ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
123. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกทาลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
124. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการดาเนินการ
เปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
125. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาควบคุมและจัดระเบียบ
ภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
126. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจ ารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการตั้งสานักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
127. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุ
หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายขจิตร ชัยนิคม
128. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ละอองขนาดเล็ก
หรือ PM ๒.๕ อย่างเร่งด่วน
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
129. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
130. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

๙๗
131. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ระลอกใหม่
จากบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
132. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย เพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
133. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง
ผู้เสนอ นายมานพ คีรีภูวดล
134. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริ ม และ
พัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
135. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
136. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา การจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้า
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
137. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
138. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
139. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สิน
ชาวนา ชาวไร่ และเกษตรกร
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
140. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อให้เกษตรกร
อายุ ๖๐ ปี ได้รับบานาญ
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
141. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยง
การคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้าท่วมกรุงเทพฯ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
142. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ - ๖ ปี ถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

๙๘
143. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยง
การคมนาคมฝั่งทะเลอ่า วไทยและทะเลฝั่งอันดามันเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและป้องกันน้าท่ ว ม
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
144. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มจานวน
และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
145. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องของการก่อสร้าง
เมรุเผาศพของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน มีจานวนที่พอเพียงและราคาเป็นธรรม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
146. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์
ในบริเวณพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
147. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากธารน้าแข็ง
หิมาลัยละลาย
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
148. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาระบบการผลิต
การใช้และการพัฒนาครู
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
149. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาวิ ก ฤติ ปั ญ หา
อุดมศึกษาและปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
150. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณและ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
151. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบกลไกการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
152. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
153. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญ หา
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
154. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการจัดการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน

๙๙
155. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้
กฎหมาย โดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อนิรโทษกรรม เพิกถอนคาสั่งทางปกครองและชดเชย
เยียวยาผู้ประกอบการและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
ผู้เสนอ นายศักดินัย นุ่มหนู
156. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
157. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
158. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าว
หอมมะลิที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
159. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาสนับสนุน และพัฒนา
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
160. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้า
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
161. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้า
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
162. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
163. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิด
อันเกิดจากยานยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (AI)
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
164. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและ
จัดกรนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
165. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหม่
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน

๑๐๐
166. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการแม่น้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
167. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
บานาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่ องของบานาญภายหลั ง
เกษียณอายุ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
168. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
169. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริ หาร
จัดการน้าและน้าเน่าเสียในแม่น้าเจ้าพระยา
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
170. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
171. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาและติ ด ตาม
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
172. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
173. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ครู
โรงเรียนเอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
174. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
175. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
176. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้เสนอ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
177. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนา
การปศุสัตว์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ

๑๐๑
178. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและ
แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
179. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑80. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่ ม
ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
181. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวง
สิ่งแวดล้อม
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑82. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแม่น้าเจ้าพระยาเน่าเสีย
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑83. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้าเสียจากฟาร์มสุกร
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑84. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
185. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบาย
และการดาเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑86. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการดาเนินงาน
และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๑87. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยี
ทางการเกษตร เพื่อนาไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสาหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
188. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุ จริ ต
คอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
189. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูก
กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

๑๐๒
190. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ฟื้นฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
191. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดตั้งสานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจาจังหวัด
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๑92. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาหวยใต้ดินทาให้
ถูกกฎหมาย
ผู้เสนอ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
193. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบี ยบซ่ อง
(อาบอบนวด นวดแผนโบราณ นวดสปา เลานจ์ คาราโอเกะ) โสเภณี Sex Worker (พนักงานนวด เด็กดริ้ง
โคโยตี้ ไซด์ไลน์ เด็ก En-EnV-EnUp) ทาให้ถูกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนจากส่วยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นภาษี
ผู้เสนอ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
194. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตซื้อขาย
สื่อทางเพศ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางเพศ และการขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมาย
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายคารม พลพรกลาง
๑95. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางวงแหวนอันดามัน
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
196. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบ
ต่อประชาชน และวิธีการยกเลิกการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่ กระทรวงมหาดไทย ถนนเจริญนคร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
๑97. ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุน
พื้นที่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑98. ญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณพงศ์และนายนิยม เวชกามา

๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒ ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูก
กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศ
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

๑๐๓

๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๓ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ พลตารวจเอก ยงยุทธ เทพจานง
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบ
ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
หมายเหตุ ที่ประชุมยินยอมให้ถอนเนื่องจากผู้เสนอถึงแก่อนิจกรรม
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุจริ ต
คอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์

๑๐๔

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
๑. รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว

จ้านวน ๓ เรื่อง

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชนจากภาครัฐ และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สาระ ปั จ จุ บั น ในการแสดงตั ว ตนหรือ เจตจ านงของประชาชน เพื่ อ เข้ า รั บ บริ ก ารจากภาครั ฐ เอกชน
และสถาบันการเงิน ยังคงมีความยุ่งยากในการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภท และประชาชนได้รับผลกระทบ
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการส าเนาเอกสารหลั ก ฐาน ทั้ ง นี้ บางหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การให้บริการโดยยกเลิกการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภทในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงาน
ที่รูปแบบการให้บริการประชาชนยังคงเรียกเอกสารหลักฐานจากประชาชนทั้งในรูปแบบฉบับจริงหรือสาเนา
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม
การใช้บัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เพื่อติดต่อขอรับบริการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้บริการประชาชนในการแสดงตัวตนที่ใช้บัตรประจาตัวประชาชนใบเดียว หรือไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือมีกระบวนงานใดที่ยังไม่ไ ด้ดาเนินการ มีเหตุขัดข้องหรือมีอุปสรรคประการใด เพื่อติดตาม
เร่งรัดในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของสานักบริหาร
การทะเบี ย น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
ด้านทะเบียนราษฎร บั ตรประจาตัวประชาชน การทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาบัตรประจาตัวประชาชนให้เป็นบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ประชาชน
สามารถใช้บั ตรประจาตัว ประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจากภาคส่วนข้างต้นได้อย่างแท้จริ ง
และสอดคล้องกับการดาเนินงานของรัฐบาลในยุค ๔.๐ หรือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ผลการดาเนินการ
- ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานและข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิก ารฯ เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
สาระ รายงานฉบับนี้ เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้มากขึ้น การมีส่วนร่วม
ในการกาหนด และการดาเนิ น ตามนโยบายสาธารณะของรัฐ การมีส่ ว นร่ว มในการเข้าถึงการบริห ารงาน
และการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล นอกจากมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง กฎหมายในการชุ ม นุ ม โดยสงบ
และปราศจากอาวุ ธ ของประชาชน และพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายที่ มี ก ารกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับนานาอารยะประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานและข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิก ารฯ เพื่ อ ส่ ง ไปยั ง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๑๐๕
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สาระ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีประเด็นสาคัญ
ดังนี้ คือ
๑. ประเด็นที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาภาคตะวันออกและกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนผังการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก
๒. ประเด็นศักยภาพและการจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่อีอีซี
๓. ประเด็นการถมทะเลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาภาคตะวันออก
๔. ประเด็นสถานการณ์ปัญหา การจัดการขยะและกากอุตสาหกรรม
๕. ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๖. ประเด็นสิทธิชุมชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ ๓ สนามบิน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานเรื่อง ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขต
เศรษฐกิ จ พิ เศษและเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวันออกและมี ม ติ เ ห็ นชอบด้ ว ยกั บ รายงานและข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่ อ ไป
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุม
รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

จานวน ๑5 เรื่อง

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
อย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณา
เสร็จแล้ว
๒. รายงานการพิจ ารณาศึกษา เรื่ อง ปัญหาการบังคับใช้แ ละแนวทางแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบานาญพื้นฐานแห่งชาติซึ่งคณะกรรมาธิการ
การสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการกาหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ซึ่งคณะกรรมาธิ การกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รั ฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุ น
พิจารณาเสร็จแล้ว
๕. รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing Province)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
พิจารณาเสร็จแล้ว

๑๐๖
๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
๗. รายงานผลการพิจ ารณาศึกษา เรื่ องผลกระทบของประชาชนและกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ จากการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลายทางเพศ
๘. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๙. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง เทคโนโลยี 5G
๑๐. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)
๑๑. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
๑๒. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
๑๓. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมสุราไทย
๑๔. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการพั ฒนาเศรษฐกิ จ เรื่ อง ความคุ้ มค่ า และประสิ ทธิ ผ ล
การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑5. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาน้ามันเชื้อเพลิงใน
สถานการณ์วิกฤตน้ามันแพง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔

๑๐๗

การพิจารณากระทู้ถาม
1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
ประธานอนุญาตให้ถามได้

๓๘ กระทู้

ตอบแล้ว

๓๐ กระทู้

รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ

๖ กระทู้

ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน

๒ กระทู้

๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ จานวน ๓๐ กระทู้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
๑.

๒.

๓.

๔.

จานวน ๑๖ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๖ ส. เรื่อง ปัญหาราคาข้าว ต้นทุนการผลิต การประกันราคาข้าว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๘ ส. เรื่อง ปัญหาการแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าคณะจังหวัด โดยไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๐ ส. เรื่อง การควบคุมดูแลพื้นที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๓ ส. เรื่อง การควบรวมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

๑๐๘
๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๕ ส. เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (เพื่อไทย/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๖ ส.
เรื่อง ความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่อาจเกิดขึ้นในระลอกถัดไป
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๗ ส. เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่น (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๐ ส. เรื่อง ปัญหาราคาผลไม้และการส่งออกผลไม้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน (ก้าวไกล/จันทบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๑ ส. เรื่อง ปัญหารถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนขนส่งผัก ผลไม้ เข้ามา
ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ ราคาผัก ผลไม้ภายในประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (ชาติไทยพัฒนา/สุพรรณบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๒ ส. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นจากการ
ออกประกาศสานักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบอนุญาต และการแก้ไข
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายคมเดช ไชยศิวามงคล (เพื่อไทย/กาฬสินธุ์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

๑๐๙
๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๔ ส. เรื่อง กรณีประเทศไทยถูกลงโทษไม่ให้ชักธงชาติ และใช้เพลงชาติไทย
ในการแข่งขันกีฬาสากลโลก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๕ ส. เรื่อง การแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุทิน คลังแสง (เพื่อไทย/มหาสารคาม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๖๗ ส.
เรื่อง ปัญหาค่าครองชีพสูง ราคาสินค้าแพงและปัญหาการเพิ่มค่าแรงขั้นต่า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจรัส คุ้มไข่น้า (ก้าวไกล/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ ชมกลิ่น)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๖๘ ส. เรื่อง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร
ทาให้เนื้อสุกรราคาสูง และปัญหาราคาสินค้าแพง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๗๐ ส. เรื่อง ปัญหาความปลอดภัยทางท้องถนนจากกรณีการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุของ พญ. วราลัคน์ สุภวัตรจริยา (หมอต่าย)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑๖. กระทู้ถามที่ ๑๗๒ ส. เรื่อง ปัญหาน้ามันรั่วไหลในทะเลพื้นที่จังหวัดระยอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๑๐
กระทรวงมหาดไทย
๑.

๒.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ส. เรื่อง ปัญหาสิทธิที่ดินทากิน การออกและการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ประชาชาติ/นราธิวาส)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ส. เรื่อง การสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพัฒนา สัพโส (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

กระทรวงการคลัง
๑.

๒.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๙ ส. เรื่อง ปัญหาการโอนเงินประกันรายได้ข้าวการบริหารจัดการงบลงทุน
และการกู้เงินของรัฐบาล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (เพื่อไทย/มหาสารคาม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๓ ส. เรื่อง โครงการคนละครึ่ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

กระทรวงพลังงาน
๑.

จานวน ๒ กระทู้

จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๗ ส. เรื่อง ปัญหาราคาน้ามัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๒ ส. เรื่อง การทาหน้าที่ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

๑๑๑
๓.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๗๗ ส. เรื่อง ปัญหาราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและแนวทางการแก้ไข
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกิตติกร โล่ห์สุนทร (เพื่อไทย/ลาปาง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

กระทรวงการต่างประเทศ

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๑ ส. เรื่อง วัตถุประสงค์ในการเยือนเมียนมาร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุทิน คลังแสง (เพื่อไทย/มหาสารคาม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๕๔ ส. เรื่อง นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (ภูมิใจไทย/สตูล)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
กระทรวงสาธารณสุข

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๖๖ ส. เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ (ประชาธิปัตย์/สุราษฎร์ธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๒.
กระทู้ถามที่ ๑๗๑ ส. เรื่อง การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔
เกี่ยวกับกัญชา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศุภชัย ใจสมุทร (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

๑๑๒
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๑๖๙ ส. เรื่อง ปัญหาการตัดลดงบประมาณจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ปัญหาหมอกควันข้ามแดน และท่าทีต่อร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดฯ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
กระทรวงคมนาคม

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๗๔ ส. เรื่อง ปัญหาการยกระดับการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (ชาติพัฒนา/นครราชสีมา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒.
กระทู้ถามที่ ๑๗๕ ส. เรื่อง ปัญหาภาพรวมการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
๑.๒ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ

จ้านวน ๖ กระทู้

๑.

กระทู้ถามที่ ๑๔๒ ส. เรื่อง ปัญหาสิทธิที่ดินทากิน การออกและการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ประชาชาติ /นราธิวาส)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ส.)

๒.

กระทู้ถามที่ ๑๔๓ ส. เรื่อง ปัญหาราคาข้าว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เพื่อไทย/เชียงราย)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ - ตกไป)

๓.

กระทู้ถามที่ ๑๔๔ ส.

เรื่อง

การเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโรคโควิด 19, การฉีดวัคซีน,
การปิดโรงงานเพราะโรคโควิด 19 (เน้นแรงงาน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ - ตกไป)

๑๑๓
๔.

กระทู้ถามที่ ๑๕๘ ส. เรื่อง ปัญหาราคาผลไม้และการส่งออก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน (ก้าวไกล/จันทบุรี)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป - กระทู้ถามที่ ๑๖๐ ส.)

๕.

กระทู้ถามที่ ๑๕๙ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๖.

กระทู้ถามที่ ๑๗๓ ส. เรื่อง การสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพัฒนา สัพโส (เพื่อไทย/สกลนคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ - ตกไป)

เรื่อง

โครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑.๓ ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
๑.

จ้านวน ๒ กระทู้

กระทู้ถามเลขรับที่ ๕๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๖/๒๕๖๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การตั้งผู้แทนรัฐมนตรีในการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
นายกรัฐมนตรี
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนากุล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

๑๑๔

๒. กระทู้ถามทั่วไป
๒.๑ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา
ประธานอนุญาตให้ถามได้

๖๙ กระทู้

ตอบแล้ว

๓๓ กระทู้

ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน

๓๐ กระทู้

กระทู้ถามทั่วไปที่ต้องด้าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา

๖ กระทู้

๒.๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
1.

2.

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 408
เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทียวที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
กระทู้ถามที่ 413
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

3.

กระทู้ถามที่ 414
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

4.

จานวน 16 กระทู้

กระทู้ถามที่ 415
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและดาเนินการกับผู้กระทาความผิดคดี
นายวรยุทธ อยู่วิทยา
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
เรื่อง การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. 2562
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
เรื่อง การบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

๑๑๕
5.

6.

7.

8.

9.

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 417
เรื่อง ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเงินกู้ จานวน 5 แสนล้านบาท
เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 423
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตารวจ
และการคัดเลือกตารวจราบ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
กระทู้ถามที่ 430
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง ข้าวหอมมะลิราคาตกต่า
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 432
เรื่อง ปัญหาการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 440
เรื่อง สร้างสระว่ายน้าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬากลาง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5
10. กระทู้ถามที่ 445
เรื่อง มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๑๖
11. กระทู้ถามที่ 451
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ๒๕๖5
12. กระทู้ถามที่ 466
เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้าน้าญวน ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ (เพื่อไทย/พะเยา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
13. กระทู้ถามที่ 467
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง การตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ประชาชาติ/นราธิวาส)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
14. กระทู้ถามที่ 405
เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการแก้ไข
ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
15. กระทู้ถามที่ 409
เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
16. กระทู้ถามที่ 418
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ตลอดการดาเนินการต่าง ๆ
ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

๑๑๗
กระทรวงการคลัง

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 406
เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้า
ในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
กระทรวงกลาโหม
จานวน 1 กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 404
เรื่อง ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแลโดยกิจการไฟฟ้า
สวัสดิการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.

2.

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 420
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้ระบบ
คุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 438
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องการรับรองเพศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.

จานวน 2 กระทู้

จานวน 4 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 416
เรื่อง ความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยางกั้นแม่น้าเลย
เพื่อกักเก็บน้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

๑๑๘
2.

3.

4.

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 444
เรื่อง การศึกษาโครงการผันน้าจากอ่างเก็บน้าคลองพระสะทึงไปยังอ่างเก็บน้า
คลองสียัด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5
กระทู้ถามที่ 461
เรื่อง การก่อสร้างฝายชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 2
บ้านโคกก่อง ตาบลหนองนกเขียน อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ (เพื่อไทย/อุดรธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ๒๕๖5
กระทู้ถามที่ 460
เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่กรมประมงในเขตหนองหาร
ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทูถ้ าม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

กระทรวงมหาดไทย
1.

2.

จานวน 3 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 431
เรื่อง ปัญหาท่อระบายน้าอุดตันทาให้เกิดน้าท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศิริพงษ์ รัสมี (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 458
เรื่อง ขอให้ปรับปรุงสัญญาจ้าง และการดูแลสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ประจาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับปรับปรุง
สวัสดิการในการดูแลด้านโภชนาการให้แก่เด็กให้ดีขึ้น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

๑๑๙
3.

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5
กระทู้ถามที่ 459
เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมบริเวณ
นอกแนวเขื่อนริมแม่น้าเจ้าพระยา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 433
เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 443
เรื่อง การกาหนดราคาประกันพืช ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)
กระทรวงอุตสาหกรรม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 448
เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
กระทรวงวัฒนธรรม
จานวน ๑ กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 453
เรื่อง การแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณบ้านฮอลันดา ศูนย์การเรียนรู้
และโบราณสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

๑๒๐
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5
กระทู้ถามที่ 456
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมานพ คีรีภูวดล (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
กระทรวงคมนาคม
จานวน ๑ กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ 3 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
กระทู้ถามที่ 462
เรื่อง ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
๒.๑.๒ ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามที่ ๔๐๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามที่ ๔๑๐

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓.

กระทู้ถามที่ ๔๑๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๔.

กระทู้ถามที่ ๔๑๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จ้านวน ๓๐ กระทู้
เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงชนบท
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English
Program) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual
Program) และหลักสูตรการเรียนการสอน ๓ ภาษา (Trilingual
Program)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การเตรียมพร้อมการทางานกับการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดี
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๑
๕.

กระทู้ถามที่ ๔๑๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๖.

กระทู้ถามที่ ๔๒๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๗.

กระทู้ถามที่ ๔๒๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๘.

๙.

กระทู้ถามที่ ๔๒๔

เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าน้าลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความคืบหน้า
ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง
จังหวัดเลย
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส ของกองบังคับการปราบปรามสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๔๒๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การซ้อมทรมานผู้ต้องหาของตารวจ
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๐. กระทู้ถามที่ ๔๒๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๑. กระทู้ถามที่ ๔๒๘

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความคืบหน้าในการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒. กระทู้ถามที่ ๔๒๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้การคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การทางานในรูปแบบสหวิชาชีพ และการจัดการ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับประโยชน์จากการค้ามนุษย์
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๒
๑๓. กระทู้ถามที่ ๔๓๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้ดาเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
นายกรัฐมนตรี

๑๔. กระทู้ถามที่ ๔๓๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้ดาเนินการสารวจแก้ไขปัญหาผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๕. กระทู้ถามที่ ๔๓๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๖. กระทู้ถามที่ ๔๓๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การย้ายซากดึกดาบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗. กระทู้ถามที่ ๔๓๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๘. กระทู้ถามที่ ๔๔๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. กระทู้ถามที่ ๔๔๒

เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัด
อาเภอ และตาบล
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๐. กระทู้ถามที่ ๔๔๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงวัย
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๒๑. กระทู้ถามที่ ๔๔๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ให้ถูกกฎหมาย
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๒๒. กระทู้ถามที่ ๔๕๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ที่อยู่อาศัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable Housing)
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๓
๒๓. กระทู้ถามที่ ๔๕๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การขนย้ายดินที่โรงโม่หินนามาพักกองไว้บนที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๔. กระทู้ถามที่ ๔๕๕

เรื่อง ขุดลอกห้วยชลัง ช่วงบ้านกระแมด ตาบลไพรบึง อาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๕. กระทู้ถามที่ ๔๕๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๖. กระทู้ถามที่ ๔๖๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๗. กระทู้ถามที่ ๔๖๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๘. กระทู้ถามที่ ๔๖๕

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๙. กระทู้ถามที่ ๔๗๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๐. กระทู้ถามที่ ๔๗๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง แนวทางการดาเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
นายมานพ คีรีภูวดล (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การอนุรักษ์บ้านโบราณ จังหวัดพัทลุง
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง การจัดทาโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคาร
ผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แนวทางการกาหนดกรอบอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้
ของหน่วยงานรัฐในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวนแห่งชาติ มาทับพื้นที่
ทากินของชาวบ้าน
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้าทางท่อส่งน้าขนาดใหญ่ให้กับเกษตรกร ๖ ตาบล
นางบุญรื่น ศรีธเรศ (เพื่อไทย/กาฬสินธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๒๔
๒.๑.๓ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
จานวน ๖ กระทู้ ดังนี้
๑.

กระทู้ถามที่ ๔๒๕/ร.

เรื่อง

ความคืบหน้าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
และการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒.

กระทู้ถามที่ ๔๔๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

มาตรการแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.

กระทู้ถามที่ ๔๕๔/ร.

เรื่อง

ความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ที่มีผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย
อันเนื่องมาจากมติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าคณะจังหวัดถึง ๔ จังหวัด ในคราวเดียวกัน โดยไม่มี
เหตุผลสมควรและสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรมหาเถรสมาคม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าโครงการขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๖๔๘ (ทางเลี่ยงเมืองแกลง) และโครงการปรับปรุง
ขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
ตั้งแต่บริเวณแยกบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนถึงแยกนายายอาม
ตาบลนายายอาม อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่
และบ้านพักข้าราชการอานวยการระดับสูง โรงพยาบาลแกลง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ขอทราบแนวทางการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมประจาเดือนของกานัน ผูใ้ หญ่บ้านระดับอาเภอ
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔.

กระทู้ถามที่ ๔๖๘/ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๕.

กระทู้ถามที่ ๔๖๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๖.

กระทู้ถามที่ ๔๗๐/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๕
กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จานวน ๑๘ กระทู้ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จ้านวน ๑๐ กระทู้
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๙๕/ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๖๔/ร.
เรื่อง กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเวนคืนที่ดิน
วัดเอี่ยมวรนุชเขตพระนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๖๙/ร.
เรื่อง การแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ
โรค COVID - 19 ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๗๒/ร.
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๔๘/ร.
เรื่อง การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๒๖
๖.

๗.

๘.

๙.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๘๓/ร.
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินงานของคณะทางานยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๙๖/ร.
เรื่อง ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณและผลการดาเนินการ แผน ๗
ด้านขับเคลื่อนประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑ ง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๓๐๗/ร.
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการตรวจสอบประเด็นการทุจริต
เรื่องถนนพาราซอยด์ซีเมนต์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗ ง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๓๗๘/ร.
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการในการจัดซื้อรับวัคซีนซิโนแวค
และการเยียวยาสาหรับคนไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๐. กระทู้ถามที่ ๓๘๖/ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
กระทรวงการคลัง

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์ของแพทยสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และความคืบหน้าในการดาเนินการหลังพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๗๑/ร.
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๒๗
กระทรวงคมนาคม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๕/ร.
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของ
รถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทรวงศึกษาธิการ

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๙๘/ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องออกจากระบบ
การศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและเด็กกลุ่มชายขอบอื่น ๆ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
กระทรวงพาณิชย์

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๐๓/ร.
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการกาหนดราคาสินค้าในมาตรการสาคัญ
ที่ติดตามดูแล ๒๐๗ รายการ ใน ๓ ระดับ และสถานการณ์
โรคโควิด - 19 รอบที่ ๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๑๑๓/ร.
เรื่อง ปัญหาการขายบริการทางเพศของกลุ่มปิดในโซเซียลเน็ตเวิร์ก
(Social Network)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

๑๒๘
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑.

๒.

จ้านวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กระทู้ถามที่ ๐๓๘/ร.
เรื่อง ปัญหาการทาเหมืองแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการสารวจแหล่งแร่โพแทชเพิ่มเติมในจังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวสกุณา สาระนันท์ (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๑๔๖/ร.
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (อนาคตใหม่/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๕ ง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ ๓๘๙/ร.
เรื่อง ปัญหาการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากลุ่มนายทุน
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๒๙
๒.๒ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้ (ปีที่ ๑ – ปีที่ ๓)
ประกาศคาตอบในราชกิจจานุเบกษา (ปีที่ ๓ สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ปีที่ ๑ – ปีที่ ๓)

๔๒๙ กระทู้
66 กระทู้
199 กระทู้

ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน

๒ กระทู้

ตกไปเพราะสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง

๑ กระทู้

๒.๒.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จานวน 17 กระทู้
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 159 ง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1. กระทู้ถามที่ 225 ร.
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
2.

3.

4.

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กระทู้ถามที่ 166 ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 มิถุนายน 2564
กระทู้ถามที่ 185 ร.
เรื่อง ปัญหาควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ ซอยเทียนทะเล 26
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2564
กระทู้ถามที่ 209 ร.
เรื่อง ปัญหาสุนัข แมว ลิงจรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๓๐
5.

6.

7.

8.

9.

กระทู้ถามที่ 229 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 232 ง วันที่ 28 กันยายน 2564
กระทู้ถามที่ 238 ร.
เรื่อง อานาจหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 286 ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
กระทู้ถามที่ 243 ร.
เรื่อง ขอทราบรัฐบาลมีหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการใดที่อ้างถึง
ในการประกอบเนื้อหาเพื่อออกข้อกาหนด ออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และการกาหนดมาตรการในอนาคต
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 244 ง วันที่ 5 ตุลาคม 2564
กระทู้ถามที่ 247 ร.
เรื่อง การเรี่ยไรเงินของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 290 ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
กระทู้ถามที่ 259 ร.
เรื่อง ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ
ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 4 มกราคม 2565
10. กระทู้ถามที่ 318 ร.
เรื่อง เงินกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๓๑
11. กระทู้ถามที่ 322 ร.

เรื่อง

นโยบายการให้เงินอุดหนุนวัดของสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ทาให้เกิดข้อกังขาจากมติมหาเถรสมาคมครั้งที่
12/2564 มติที่ 319/2564 ในคราวประชุมเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2564 เข้าใจไปได้ว่า ภิกขุภาวะความเป็นภิกษุ
ย่อมสิ้นสุดลงในขณะที่เซ็น จ่าย ย้าย โอน ทรัพย์ เพราะมีไถยจิต
คิดยักยอก หรือที่ฝ่ายบ้านเมือง เรียกว่า ฟอกเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติกับทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน
นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล (เพื่อชาติ/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

ติดตามความคืบหน้ากรณีเครื่องบินตารวจขนสุราผิดกฎหมาย
จากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
12. กระทู้ถามที่ 326 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 10 มกราคม 2565
13. กระทู้ถามที่ 329 ร.
เรื่อง การปล่อยปละละเลยให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถูกครอบงาจากบุคคลภายนอกที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการนี้ เป็นผลทาให้เกิดความแตกแยก
ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
14. กระทู้ถามที่ 330 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ผลกระทบจากมติมหาเถรสมาคมที่สร้างความเสื่อมศรัทธา
และก่อให้เกิดความเสื่อมถอยต่อองค์กรมหาเถรสมาคม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 17 มกราคม 2565
15. กระทู้ถามที่ 272 ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดใน 4 จังหวัด
ชายแดนใต้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๓๒
16. กระทู้ถามที่ 289 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหามลภาวะทางเสียงของเครื่องบินในชุมชนหมากปรก หมู่ที่ 1
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 18 มกราคม 2565
17. กระทู้ถามที่ 306 ร.
เรื่อง ปัญหาสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กระทรวงการคลัง
1.

2.

3.

4.

จานวน 10 กระทู้

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทู้ถามที่ 215 ร.
เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 มิถุนายน 2564
กระทู้ถามที่ 097 ร.
เรื่อง การแก้ไขใช้งบกลาง และยอดเงินเยียวยา ในปีงบประมาณ 2563
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 135 ง วันที่ 22 มิถุนายน 2564
กระทู้ถามที่ 227 ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 270 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทู้ถามที่ 302 ร.
เรื่อง การดาเนินการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ออกใบกากับภาษี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๓๓
5.

6.

7.

8.

9.

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 303 ง วันที่ 11 ธันวาคม 2564
กระทู้ถามที่ 358 ร.
เรื่อง ขอให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งโอนเงินให้กับ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และยกเลิกเงื่อนไขที่กาหนดให้ผู้กู้
ทั้ง กยศ. และ กรอ. ต้องทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ระหว่าง
ปีการศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 313 ง วันที่ 22 ธันวาคม 2564
กระทู้ถามที่ 346 ร.
เรื่อง ปัญหาการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอัตราที่แตกต่างกัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 4 มกราคม 2565
กระทู้ถามที่ 328 ร.
เรื่อง พิจารณาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร เรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 318 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
กระทู้ถามที่ 355 ร.
เรื่อง ขอให้ทบทวนมาตรการที่เป็นการซ้าเติมพ่อค้าแม่ขาย ที่เข้าร่วม
โครงการ “เราชนะ” และ “คนละครึ่ง)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 24 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามที่ 356 ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการให้ความเป็นธรรม ตลอดจนเร่งเยียวยา
ให้กับนางซูไมยะห์ มิงกะ ภรรยาของนายอับดุลเลาะห์ อีซอมูซอ
อย่างครบถ้วนตามที่เคยสัญญาเอาไว้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๓๔
10. กระทู้ถามที่ 361 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการดาเนินนโยบายของรัฐผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีขั้นตอน
และเงื่อนไขมากเกินไป
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 4 กระทู้
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 168 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
1. กระทู้ถามที่ 253 ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหาขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
2.

3.

4.

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
กระทู้ถามที่ 267 ร.
เรื่อง การปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยล้อมไผ่ และลาห้วยทรายขาว
ในเขตพื้นที่อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 259 ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564
กระทู้ถามที่ 288 ร.
เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก
ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 299 ง วันที่ 7 ธันวาคม 2564
กระทู้ถามที่ 270 ร.
เรื่อง การซ่อมแซมฝายน้าล้น มข. อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

กระทรวงคมนาคม
1.

จานวน 9 กระทู้

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 25 มิถุนายน 2564
กระทู้ถามที่ 241 ร.
เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายเดชอุดม - บุณฑริก
บริเวณสะพานข้ามลาน้าโดมใหญ่
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเอกชัย ทรงอานาจเจริญ (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

๑๓๕
2.

3.

4.

5.

6.

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 194 ง วันที่ 23 สิงหาคม 2564
กระทู้ถามที่ 268 ร.
เรื่อง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 232 ง วันที่ 28 กันยายน 2564
กระทู้ถามที่ 260 ร.
เรื่อง ขอให้พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม 2
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 270 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กระทู้ถามที่ 292 ร.
เรื่อง ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างถนนหลวงแผ่นดิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 18 มกราคม 2565
กระทู้ถามที่ 299 ร.
เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างทางเลียบด่วนบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทู้ถามที่ 301 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

7.

เรื่อง

ขอให้มีการทาประตูเปิด - ปิด บริเวณใต้สะพานทางด่วน
พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา โครงการอนุรักษ์ลิงแสม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 25 ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามที่ 369 ร.
เรื่อง ปัญหาถนนทางหลวงหมายเลข 210 จังหวัดหนองบัวลาภู
ชารุดเสียหาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

๑๓๖
8.

กระทู้ถามที่ 370 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

9.

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดหนองบัวลาภู
ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืน
ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 26 ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามที่ 388 ร.
เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพ
และการสารวจข้อมูลความเห็นของประชาชน และผลกระทบ
ต่อชุมชนคลองเตย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.

๒.

๓.

จานวน 5 กระทู้

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 149 ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
กระทู้ถามที่ 234 ร.
เรื่อง ปัญหาการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอ่าวนางบนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 228 ง วันที่ 22 กันยายน 2564
กระทู้ถามที่ 269 ร.
เรื่อง การบาบัดน้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 253 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2564
กระทู้ถามที่ 258 ร.
เรื่อง ขอให้ทบทวนคาตอบกระทู้ถามที่ 027 ร. ในประเด็นการพิสูจน์
สอบสวนสิทธิที่ดินทากินของราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม อ่าวเคย
ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๓๗
4.

5.

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 259 ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564
กระทู้ถามที่ 264 ร.
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประตูระบายน้า ลาห้วยพะเนียงชารุดเสียหาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 10 มกราคม 2565
กระทู้ถามที่ 371 ร.
เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในชุมชนคลองเจริญ ตาบลบุญทัน อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.

จ้านวน ๒ กระทู้

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 219 ง วันที่ 14 กันยายน 2564
กระทู้ถามที่ 261 ร.
เรื่อง การร้องเรียนให้ตรวจสอบการทางานของสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 26 ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
2. กระทู้ถามที่ 397 ร.
เรื่อง ขอให้พิจารณา และทบทวน การดาเนินโครงการ
“เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงผู้ประกอบการ
ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
กระทรวงยุติธรรม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 283 ร.
เรื่อง ปัญหาคุณภาพของพื้นที่ภายในเรือนจาและสถานคุมขัง
ของเรือนจาพิเศษธนบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

๑๓๘
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.

2.

3.

4.

5.

จ้านวน ๘ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 248 ร.
เรื่อง ปัญหาการออกใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 275 ร.
เรื่อง แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เพื่อไทย/จังหวัดศรีสะเกษ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 280 ร.
เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่
ครอบครัวไม่มีรายได้ส่งเรียนต่อเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 293 ร.
เรื่อง ขอคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 294 ร.
เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กพิการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

๑๓๙
6.

7.

8.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 352 ร.
เรื่อง ปัญหาเรื่องการชาระค่าเทอม ค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖ ง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ 344 ร.
เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภายหลังการเกษียณอายุราชการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ 354 ร.
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีผู้ปกครองร้องเรียนการดาเนินการ
ทีไ่ ม่เป็นธรรมของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

กระทรวงสาธารณสุข
1.

2.

จ้านวน ๔ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 265 ร.
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการปรับพื้นที่ทางเข้าโรงพยาบาลหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 282 ร.
เรื่อง ขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เชิงรุกในหลายพื้นที่เสี่ยง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

๑๔๐
3.

4.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 298 ร.
เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีน การฉีดยาเชิงรุกให้กับประชาชน
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๒ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ 359 ร.
เรื่อง ขอให้เร่งเพิ่มจานวนคลินิกชุมชนอบอุ่น ให้ครอบคลุมการให้บริการ
กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตภาษีเจริญ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ้านวน ๒ กระทู้
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
1. กระทู้ถามที่ ๐๒๘ ร.
เรื่อง พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนการเคหะเอื้ออาทร ๓ บางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
๒.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 180 ร.
เรื่อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณชุมชนหลวงพ่อขาว
เขตบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

๑๔๑
กระทรวงอุตสาหกรรม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ 327 ร.
เรื่อง พิจารณาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ประกอบการ
ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
กระทรวงวัฒนธรรม

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ 384 ร.
เรื่อง ปัญหาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19X
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
กระทรวงการต่างประเทศ

จ้านวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑ ง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามที่ 311 ร.
เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
กระทรวงพาณิชย์
กระทู้ถามที่ 357 ร.

จ้านวน ๑ กระทู้
เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้กาหนดมาตรการในการควบคุมค่าธรรมเนียม
Food Delivery ที่มีความเป็นธรรม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์*
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

กระทู้ถามที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.

กระทู้ถามที่ ๐๒๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

จานวน ๑๙๙ กระทู้

ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๒
2.

กระทู้ถามที่ ๐๒๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3.

กระทู้ถามที่ ๐๔๙ ร.

เรื่อง

การบริหารจัดการอาคารเรียนที่ถูกทิ้งร้างจากการเปิดเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
4.

กระทู้ถามที่ ๐๕๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการทาประมงชายฝั่ง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.

กระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าจืดบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

6.

กระทู้ถามที่ ๐๕๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยในเขต ๖ จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามัน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

7.

กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การทบทวนการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

8.

กระทู้ถามที่ ๐๖๐ ร.

เรื่อง

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งรัดส่งมอบที่ดินราชพัสดุ
ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
ปลวกแดงในพื้นที่ใหม่
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
9.

กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๓
10.

กระทู้ถามที่ ๐๖๙ ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองดาด หมู่ที่ ๑ ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองอ้ายเหียก หมู่ที่ ๓ ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองสะพาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๓ ตาบลป่ายุบ
ในอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองโพล้ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๕ ตาบลน้า
เป็นไปยังตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การติดตั้งป้ายจราจรจากัดความเร็ว และป้ายจราจรจากัด
การบรรทุกน้าหนักของยวดยานพาหนะ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน
นายอนันต์ ผลอานวย (พลังประชารัฐ/กาแพงเพชร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การพิจารณาศึกษาขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้าให้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาภัยแล้ง
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
11.

กระทู้ถามที่ ๐๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

12.

กระทู้ถามที่ ๐๗๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

13.

กระทู้ถามที่ ๐๗๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

14.

กระทู้ถามที่ ๐๗๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

15.

กระทู้ถามที่ ๐๘๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

16.

กระทู้ถามที่ ๐๘7 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๔
17.

กระทู้ถามที่ 110 ร.

เรื่อง

ปัญหาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการที่เชิงดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้างคา
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง

กรณีปัญหาในการขอรับเงินชดเชยเนื่องจากแรงงานว่างงาน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เรื่อง

ปัญหาการรับมือของส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดในการเกิดวิกฤติ
โรค COVID 19 รอบสอง
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้า (ฝายกั้นน้าเค็ม)
บริเวณคลองลาแพน หมู่ที่ 5 บ้านเนินยาง ตาบลคลองปูน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่
และตู้พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) ในพื้นที่จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดสารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองน้าเขียว ในเขตพื้นที่
อาเภอแกลงและอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
18.

กระทู้ถามที่ 112 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

19.

กระทู้ถามที่ 113 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

20.

กระทู้ถามที่ 116 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

21.

กระทู้ถามที่ 123 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

22.

กระทู้ถามที่ 125 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

23.

กระทู้ถามที่ 131 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๕
24.

กระทู้ถามที่ 132 ร.

เรื่อง

การสนับสนุนงบประมาณในการขอใช้ไฟฟ้าให้พื้นที่ทากิน
ทางการเกษตรแก่ประชาชน
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลาภู “แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล”
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
25.

กระทู้ถามที่ 143 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

26.

27.

กระทู้ถามที่ 147 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทาลายร่างกาย
ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้ง
แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือกาหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ 149 ร.

เรื่อง

น้าในรางระบายน้าของสวนสาธารณะบางแคภิรมย์ไหลซึม
สร้างผลกระทบต่อประชาชนในซอยสุขสบาย 1 ถนนบางบอน 3
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการประกาศ
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
28.

กระทู้ถามที่ 150 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

29.

กระทู้ถามที่ 152 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๖
30.

กระทู้ถามที่ 153 ร.

เรื่อง

ปัญหาน้าท่วมขังตลอดทั้งปี บริเวณซอยแสมดา 1 ถนนแสมดา
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการใช้น้าประปาของผู้อยู่อาศัยในซอยเทียนทะเล 22 แยก 5
ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้กับนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นกรณีพิเศษ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เรื่อง

แนวทางการป้องกันปัญหาน้าท่วมซ้าซากชุมชนบางกระดี่
บริเวณคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในพื้นที่หมู่ที่ 7
(บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
และในพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านชากคอก), หมู่ที่ 5 (บ้านยางงาม), หมู่ที่ 6
(บ้านคลองป่าไม้), หมู่ที่ 7 (บ้านเขาผักกูด), หมู่ที่ 9 (บ้านเขาวังไทร),
หมู่ที่ 12 (บ้านคลองหวาย) ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
31.

กระทู้ถามที่ 154 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

32.

กระทู้ถามที่ 155 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

33.

กระทู้ถามที่ 156 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

34.

กระทู้ถามที่ 161 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
35.

กระทู้ถามที่ 165 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

36.

กระทู้ถามที่ 168 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัติอากร
รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๗
37.

กระทู้ถามที่ 169 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

38.

กระทู้ถามที่ 1๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

39.

กระทู้ถามที่ 174 ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ตาบลหนองไร่
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลการเกษตร
ของราษฎร และต่อตัวช้างป่า
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในซอยย่อยตลอดแนวของถนนแสมดา
ถนนสะแกงาม ถนนท่าข้าม ถนนอนามัยงามเจริญ และถนนบางกระดี่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
40.

กระทู้ถามที่ 175 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
41.

กระทู้ถามที่ 176 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

42.

กระทู้ถามที่ 177 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

43.

กระทู้ถามที่ 178 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๘
44.

กระทู้ถามที่ 179 ร.

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ซอยเทียนทะเล26
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
45.

กระทู้ถามที่ 183 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าแผนพัฒนาถนนแสมดา เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

46.

กระทู้ถามที่ 184 ร.

เรื่อง

โครงการก่อสร้างถนนซอยเทียนทะเล 22 ซอยท่าข้าม 18
และซอยแสมดา 1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
47.

กระทู้ถามที่ 191 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

48.

กระทู้ถามที่ 192 ร.

เรื่อง

ผลกระทบจากการยกเลิกทา Environmental Impact
Assessment หรือ EIA ในโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่น
(Sea Wall)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
49.

กระทู้ถามที่ 194 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดตั้งสานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลาภู ส่วนแยกโนนสัง
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

50.

กระทู้ถามที่ 196 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวมอญและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

51.

กระทู้ถามที่ 197 ร.

เรื่อง

การขุดลอกคลองบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๙
52.

กระทู้ถามที่ 198 ร.

เรื่อง

ผลกระทบจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
53.

กระทู้ถามที่ 199 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

54.

กระทู้ถามที่ 200 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาถนนเทียนทะเล 26 แยก 1, 3, 5 ระบายน้าลงสู่คลองได้ช้า
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

55.

กระทู้ถามที่ 206 ร.

เรื่อง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบโครงการบ้านเอื้ออาทร สมุทรสาคร
(คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ชช. 4
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
56.

กระทู้ถามที่ 211 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

57.

กระทู้ถามที่ 21๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

58.

กระทู้ถามที่ 218 ร.

เรื่อง

การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตาบลปางกู่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและซ้าซากในตาบลปางกู่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
59.

กระทู้ถามที่ 219 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๐
60.

กระทู้ถามที่ 220 ร.

เรื่อง

การจัดให้มีความคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
และการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
61.

กระทู้ถามที่ 221 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาโฆษณาการพนันออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

62.

กระทู้ถามที่ 224 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

63.

กระทู้ถามที่ 231 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาประชากรบางกลุ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

64.

กระทู้ถามที่ 233 ร.

เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
65.

กระทู้ถามที่ 235 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การพัฒนาพื้นที่เลียบคลองในเขตลาดกระบังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

66.

กระทู้ถามที่ 236 ร.

เรื่อง

การช่วยเหลือเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นข้าราชการ ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดให้ต้องมีการถอยร่นแนวอาคาร
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะขนาดใหญ่ ตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
67.

กระทู้ถามที่ 239 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๑
68.

กระทู้ถามที่ 242 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

69.

กระทู้ถามที่ 244 ร.

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการในมาตรการ Thailand Plus Package
ระยะยาว
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
70.

กระทู้ถามที่ 245 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การบริหารพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการการเคหะแห่งชาติ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

71.

กระทู้ถามที่ 246 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับมืดสนิท
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

72.

กระทู้ถามที่ 250 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถชาระค่าเช่า
ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

73. กระทู้ถามที่ 251 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
74.

กระทู้ถามที่ 252 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการดูแลนักโทษในพื้นที่เรือนจาที่ไม่มีคุณภาพ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

75.

กระทู้ถามที่ 254 ร.

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ
และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้แก่ประชาชน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง

ปัญหาการแพร่ข่าวด้านลัทธิความเชื่อ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
76.

กระทู้ถามที่ 255 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๒
77.

กระทู้ถามที่ 257 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

78.

กระทู้ถามที่ 262 ร.

เรื่อง

การขอติดตั้งหัวจ่ายน้าดับเพลิงฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
79.

กระทู้ถามที่ 263 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

80.

กระทู้ถามที่ 266 ร.

เรื่อง

การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่อาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างบ้านสระแก้ว - บ้านโคกสว่าง
อาเภอเปือยน้อย ไปจนถึงบ้านหนองบัวลอง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal
Unreported and Unregulated Fishing)
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ปัญหาการทาท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้าที่อ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9
ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตาบลคึมชาดและตาบลดอนดั่ง
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
81.

กระทู้ถามที่ 271 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

82.

กระทู้ถามที่ 273 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

83.

กระทู้ถามที่ 274 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

84.

กระทู้ถามที่ 276 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๓
85.

กระทู้ถามที่ 277 ร.

เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย ขก.3130
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาถนนภายในซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการปล่อยน้าเสียลงคลองสาธารณะในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
86.

กระทู้ถามที่ 278 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

87.

กระทู้ถามที่ 279 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

88.

กระทู้ถามที่ 281 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพเพื่อความมั่นคงของประชาชน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

89.

กระทู้ถามที่ 284 ร.

เรื่อง

การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง
เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง

ขอให้มีการนาสาธารณูปโภคให้เข้าถึงประชาชน ซอยอนามัยงามเจริญ 38
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหานิติบุคคลที่อยู่ในอาคารชุดไม่สามารถจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10/7 หมู่ที่ 3
ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
90.

กระทู้ถามที่ 285 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

91.

กระทู้ถามที่ 286 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

92.

กระทู้ถามที่ 287 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๔
93.

กระทู้ถามที่ 290 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

94.

กระทู้ถามที่ 291 ร.

เรื่อง

ขอทราบเหตุผล ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซื้อ “ทองคา” เพิ่มกว่า 90 ตัน
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลหาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตาบลคันธุลี อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การบริหารจัดการ และการดูแลแรงงานข้ามชาติในบริเวณพื้นที่
ซอยเทียนทะเล 26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เรื่อง

ปัญหาการผูกขาดและการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้ออาหาร
ให้แก่นักโทษ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
95.

กระทู้ถามที่ 295 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

96.

กระทู้ถามที่ 296 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

97.

กระทู้ถามที่ 297 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

98.

กระทู้ถามที่ 300 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

99.

กระทู้ถามที่ 303 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

100.

กระทู้ถามที่ 304 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนแสมดา แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๕๕
101.

กระทู้ถามที่ 305 ร.

เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบการดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ผู้ถูกล่วงละเมิด (bully) ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
102.

กระทู้ถามที่ 307 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดหาระบบสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

103.

กระทู้ถามที่ 308 ร.

เรื่อง

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานฝ่ายรักษา
ความสะอาดทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
104.

กระทู้ถามที่ 309 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

105.

กระทู้ถามที่ 310 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านามตามชั้นยศ
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

106.

กระทู้ถามที่ 312 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านาม
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

107.

กระทู้ถามที่ 313 ร.

เรื่อง

การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495
ข้อ 8 (3)
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ปัญหาถนนชารุดเสียหายช่วงระหว่างบ้านโนนนาดี ตาบลป่าไม้งาม บ้านหัวนา ตาบลหัวนา อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
และช่วงถนนสายบ้านป่าไม้ ตาบลป่าไม้งาม – บ้านดินทรายอ่อน
ตาบลหัวนา อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
108.

กระทู้ถามที่ 314 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๖
109.

กระทู้ถามที่ 315 ร.

เรื่อง

ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ
และบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มี
อานาจตราข้อบัญญัติ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การนาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกลับมาใช้
กับส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีบริษัทประกันภัย
จ่ายเคลมประกันภัย Covid-19 ล่าช้า
นายสมคิด เชื้อคง (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการโฆษณาขาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
นายดะนัย มะหิพันธ์ (เพื่อไทย/อานาจเจริญ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการ
มหาเถรสมาคมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 ได้นาเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงให้ที่ประชุมมหาเถร
สมาคมมีมติที่ผิดหลงทาให้ไม่มีสภาพบังคับ ส่งผลให้กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของมหาเถรสมาคม
นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล (เพื่อชาติ/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
110.

กระทู้ถามที่ 316 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

111.

กระทู้ถามที่ 317 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

112.

กระทู้ถามที่ 319 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

113.

กระทู้ถามที่ 320 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๑๔.

กระทู้ถามที่ 321 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

115.

กระทู้ถามที่ 323 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๗
116.

กระทู้ถามที่ 324 ร.

เรื่อง

ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาความไร้มาตรฐานในการเลือก
ปฏิบัติกับพระสงฆ์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาว่าจะดาเนินการอย่างไรให้
กลับเข้าสู่หลักนิติธรรมในระบบนิติรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
ความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ไทย
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยช่วยเหลือ
กลุ่มผู้เปราะบาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
117.

กระทู้ถามที่ 325 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

118.

กระทู้ถามที่ 331 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

119.

กระทู้ถามที่ 332 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การกาหนดให้มีบานาญแก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

120.

กระทู้ถามที่ 333 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การควบคุมและการจัดระบบบ่อนการพนันผิดกฎหมาย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

121.

กระทู้ถามที่ 334 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาราคาน้ามันแพง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

122.

กระทู้ถามที่ 335 ร.

เรื่อง

ปัญหาการบิดเบือนที่ให้ร้ายและนาความเสื่อมเสียให้กับสถาบัน
ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง

การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
123.

กระทู้ถามที่ 335 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๘
124.

กระทู้ถามที่ 337 ร.

เรื่อง

ปัญหามุ่งทาลายศาสนาอื่นด้วยการให้ข่าวบิดเบือนผ่านทาง
สื่อโซเชียลมีเดีย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
125.

กระทู้ถามที่ 338 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการต่อใบอนุญาตการทาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหมืองหิน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

126.

กระทู้ถามที่ 339 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยหลังการเปิดประเทศ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

127.

กระทู้ถามที่ 340 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การผลิตน้ามันไบโอดีเซลชนิด B7 B10 และ B20
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

128.

กระทู้ถามที่ 341 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

129.

กระทู้ถามที่ 342 ร.

เรื่อง

ปัญหาการบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การจัดสรรที่ดินทากินและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้
ผู้ไม่มีอาชีพ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การจัดให้มีสวัสดิการให้แก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล
สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภายหลังการเกษียณอายุ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
130.

กระทู้ถามที่ 343 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

131.

กระทู้ถามที่ 345 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๕๙
132.

กระทู้ถามที่ 347 ร.

เรื่อง

การเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ปัญหาการเข้าถึงการปลูกพืชกัญชาและกัญชงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
พ.ศ. 2563
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ปัญหาค่าโดยสารและมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต่า (โลว์คอสต์)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
ผู้นาศาสนา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ความคืบหน้าเรื่องการถ่ายโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานอุดรธานี กระบี่ และบุรีรัมย์ ให้บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ปัญหาสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย และสภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของกรมการท่าอากาศยานเกิดการชารุดเสียหาย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาการสัญจรและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 บริเวณสามแยกนาเหล่า
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
133.

กระทู้ถามที่ 348 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

134.

กระทู้ถามที่ 349 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

135.

กระทู้ถามที่ 350 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

136.

กระทู้ถามที่ 351 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

137.

กระทู้ถามที่ 353 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

138.

กระทู้ถามที่ 360 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๐
139.

กระทู้ถามที่ 362 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

กองทุนพิเศษ ช่วยเหลือ แก้ไข และป้องกันปัญหาค่าครองชีพสูง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

140.

กระทู้ถามที่ 363 ร.

เรื่อง

ค่าชดเชยความเสี่ยงของบุคลากรในการตั้งด่านตรวจ ฉีดวัคซีน
นอกสถานที่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
141.

กระทู้ถามที่ 364 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาระยะเวลาดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

142.

กระทู้ถามที่ 365 ร.

เรื่อง

ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ตามสัญญาสัมปทาน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
143.

กระทู้ถามที่ 366 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

144.

กระทู้ถามที่ 367 ร.

เรื่อง

โครงการก่อสร้างฌาปนสถานพร้อมอาคารที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลาไยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก
โครงการจานาลาไยเมื่อปี 2547
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

ปัญหาการขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
ของประชาชนในพื้นที่ 4 ชุมชน อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
145.

กระทู้ถามที่ 368 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

146.

กระทู้ถามที่ 372 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๑
147.

กระทู้ถามที่ 373 ร.

เรื่อง

ปัญหาจากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้าบริเวณปากคลอง
บางกระดี่ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้ดาเนินการปรับปรุงฝายน้าล้นใต้สะพานห้วยเสือเฒ่า
และฝายน้าล้นบริเวณบ้านสาโรง อาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแกน
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

ความคืบหน้าโครงการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านห้วยไร่ ตาบลโนนพะยอม อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

ขอให้ดาเนินการซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้าหนองกรองแก้ว
จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

ปัญหาการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อมาทาธุรกิจของกระบวนการ
ชาวจีน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
148.

กระทู้ถามที่ 374 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

149.

กระทู้ถามที่ 375 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

150.

กระทู้ถามที่ 376 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

151.

กระทู้ถามที่ 377 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

152.

กระทู้ถามที่ 378 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหายาเสพติดระบาดในวงกว้างในพื้นที่ชุมชนเมือง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

153.

กระทูถ้ ามที่ 379 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาไฟฟ้าท้องถิ่นและมาตรการในทางปฏิบัติ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

154.

กระทู้ถามที่ 380 ร.

เรื่อง

ปัญหาผลกระทบจากการเปิดประเทศและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๒
155.

กระทู้ถามที่ 381 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาขยะในพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

156.

กระทู้ถามที่ 382 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนที่ทิ้งโครงการ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

157.

กระทู้ถามที่ 383 ร.

เรื่อง

ขอให้ช่วยหลือประชาชนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ที่ระบบสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เรื่อง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขยะ
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
เข็มแรกอย่างทั่วถึง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองในการซื้อชุดตรวจ
Antigen Test Kit (ATK)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
158.

กระทู้ถามที่ 385 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

159.

กระทู้ถามที่ 386 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

160.

กระทู้ถามที่ 387 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

161.

กระทู้ถามที่ 389 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้แก้ไขปัญหาข้อจากัดของท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

162.

กระทู้ถามที่ 390 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาว่างงานของเด็กจบใหม่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๑๖๓
163.

กระทู้ถามที่ 391 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเหลื่อมล้าการศึกษาไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

164.

กระทู้ถามที่ 392 ร.

เรื่อง

การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้า
ลงดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่เมืองในจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วประเทศ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
165.

กระทู้ถามที่ 393 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลและการสวมสิทธิ์การร่วมโครงการเราชนะ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

166.

กระทู้ถามที่ 394 ร.

เรื่อง

ปัญหาประชาชนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
167.

กระทู้ถามที่ 395 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

168.

กระทู้ถามที่ 396 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการระบาดของเว็บไซต์การพนันออนไลน์
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

169.

กระทู้ถามที่ 399 ร.

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ถูกเรียกเงินคืนจากโครงการเราชนะ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่อง

นโยบายปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าในปี 2565
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
170.

กระทู้ถามที่ 400 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๔
171.

กระทู้ถามที่ 401 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

172.

กระทู้ถามที่ 402 ร.

เรื่อง

การก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่
อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ความระส่าระสายที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ไทยในการแต่งตั้ง
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาบริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19
ของผู้เอาประกัน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
173.

กระทู้ถามที่ 403 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

174.

กระทู้ถามที่ 404 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

175.

กระทู้ถามที่ 405 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

176.

กระทู้ถามที่ 406 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาน้าเน่าเสียพื้นที่คลองสี่วา จังหวัดสมุทรสาคร
นายทองแดง เบ็ญจะปัก (ก้าวไกล/สมุทรสาคร)
นายกรัฐมนตรี

177.

กระทู้ถามที่ 407 ร.

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
1020 สายเชียงราย - อาเภอเชียงของ ตอนบ้านหัวดอย
ถึงบ้านใหม่ดอยลาน จังหวัดเชียงราย
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เพื่อไทย/เชียงราย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

การติดตามปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
เข้าตรวจยึดพื้นที่และรื้อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรการนโยบายทวงคืน
ผืนป่าจากราษฎร หมู่ที่ 2 ตาบลหาดสาราญ อาเภอหาดสาราญ
จังหวัดตรัง และหมู่ที่ 6 ตาบลตะเสะ อาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรัง
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
178.

กระทู้ถามที่ 408 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๕
179.

กระทู้ถามที่ 409 ร.

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการจัดสรรโควตาจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
แก่ผู้พิการและนักกีฬาคนพิการ
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาโรคระบาดของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
หรือ ASF
นายคาพอง เทพาคา (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้ออาคารชุดที่ถูกคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้องขอให้ศาลมีคาสั่งยึด
และอายัดให้ตกเป็นของแผ่นดิน
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การพิจารณาการก่อสร้างถนนวงแหวนตัดทางหลวงหมายเลข 1001
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียง
นายวิทยา ทรงคา (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า
หนองแหวน - ชากโดน และระบบท่อส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ
โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้าประแสร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

ปัญหาผลกระทบการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (เพื่อไทย/นนทบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
180.

กระทู้ถามที่ 410 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

181.

กระทู้ถามที่ 411 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

182.

กระทู้ถามที่ 412 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

183.

กระทู้ถามที่ 413 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

184.

กระทู้ถามที่ 414 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
185. กระทู้ถามที่ 415 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม

๑๖๖
186. กระทู้ถามที่ 416 ร.

เรื่อง

ปัญหาน้าท่วมขังเนื่องจากการใช้ท่อระบายน้าขนาดเล็ก
บริเวณทางหลวงหมายเลข 1001 ช่วงกิโลเมตรที่ 5
ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายวิทยา ทรงคา (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

การให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรณีการบรรพชาอุปสมบทของสิบตารวจตรี นรวิชญ์ บัวดก
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
187.

กระทู้ถามที่ 417 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

188.

189.

กระทู้ถามที่ 418 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดกาหนดตาแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นตาแหน่ง
ประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” ให้แก่ “ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน”
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ 419 ร.

เรื่อง

ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างและน้าท่วมบริเวณถนนริมคลองวัดหัวกระบือ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาน้าท่วมขังในบริเวณสะพานรักษ์ทะเล คลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอบเขตความรับผิดในความชารุดบกพร่อง ในแบบสัญญาจะซื้อ
จะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด
พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ข้าราชการบานาญถูกละเมิดสิทธิยับยั้งการจ่ายเงินบาเหน็จดารงชีพ
จากกรมบัญชีกลาง
พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
190.

กระทู้ถามที่ 420 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

191.

กระทู้ถามที่ 421 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

192.

กระทู้ถามที่ 422 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๗
193.

กระทู้ถามที่ 423 ร.

เรื่อง

ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณากลั่นกรอง
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
ก่อนที่จะนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท
ว่าได้มีการดาเนินการโดยชอบ ปราศจากวาระแฝงเร้นประการใดหรือไม่
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นการแสดงส่อไปในทางที่อาจมีวาระ
ซ่อนเร้นและเป็นการแสดงพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการกระทา
เกินกว่าเหตุทาให้เกิดผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนา
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอทราบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การฟื้นฟูความเสียหาย
จากกรณีน้ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว และการป้องกันมิให้น้ามันรั่วไหลลงทะเลซ้ารอยอีกในอนาคต
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกระเบียบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัย
หรือทากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการดารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ
พ.ศ. .... (มาตรา 64 วรรคสี่) เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัย
ทากินอยู่ก่อนกาหนดพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และได้รับรองสิทธิทากินมาแต่เดิม
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ปลูกพืชทดแทนในที่ดินทากินที่
ได้รับสิทธินั้นได้
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชารุดทรุดโทรมอย่างหนัก
ของโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ตาบลคลองปูน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
194.

กระทู้ถามที่ 424 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
195.

กระทู้ถามที่ 425 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

196. กระทู้ถามที่ 426 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
197. กระทู้ถามที่ 427 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๖๘
198. กระทู้ถามที่ 428 ร.

เรื่อง

ขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง
ดับมืดเป็นเวลายาวนานไม่สามารถซ่อมบารุงให้สว่างได้ บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงหมายเลข
(ถนนบ้านบึง - แกลง) และถนนทางหลวงหมายเลข 3648
(ถนนทางเลี่ยงเมืองแกลง) ในพื้นที่อาเภอแกลง และอาเภอวัง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

การประกาศยกเลิกการเดินรถประจาทางสาย 7 คลองขวาง หัวลาโพง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อประชาชนผู้โดยสาร
นายวรภพ วิริยะโรจน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

344
จันทร์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
199. กระทู้ถามที่ 429 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอถอน

จานวน 2 กระทู้

1.

กระทู้ถามที่ 205 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2.

กระทู้ถามที่ 223 ร.

เรื่อง

กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ตกไป

จานวน 1 กระทู้
กระทู้ถามที่ 398 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตงบประมาณ
แก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการโคก หนอง นา โมเดล
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๖๙

๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะ
ประธานอนุญาตให้ถามได้

๗๘ กระทู้

ตอบแล้ว

๔๖ กระทู้

ตกไป

๒ กระทู้

ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน

๒๐ กระทู้

กระทู้ถามที่ต้องด้าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กระทู้

๓.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้

จานวน ๓๓ กระทู้

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

จานวน 14 กระทู้

๑.

2.

3.

4.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 318
เรื่อง ปัญหาแม่น้าแม่กลองตื้นเขิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 320
เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้าคลองตาชี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 316
เรื่อง การขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง ตาบลตาลโกน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 321
เรื่อง การปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

๑๗๐
5.

6.

7.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 324
เรื่อง ขอทราบผลดาเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency
Number) ทั้ง 10 ศูนย์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทูถ้ าม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 325
เรื่อง ขอทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่ได้
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด ในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 327
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
8.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 322
เรื่อง การลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4
9.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 337
เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกรณีราคาปุ๋ย
และยาปราบศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)

๑๗๑
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 339
เรื่อง ปัญหาสภาพถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้าที่ทรุดโทรม
และเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
11. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 333
เรื่อง ปัญหาการจัดการน้าทั้งระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
๑2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 351
เรื่อง การแยกขยะติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และแนวทางการป้องกันการรับเชื้อ
จากโรคดังกล่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบุญแก้ว สมวงศ์ (เพื่อไทย/ยโสธร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
๑3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 353
เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษ
จากหมอกควันซึ่งเกิดจากไฟป่าอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนพพล เหลืองทองนารา (เพื่อไทย/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
14. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 358
เรื่อง ความไม่สะดวกในการชาระค่าปรับจราจร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)

๑๗๒
กระทรวงมหาดไทย
๑.

๒.

๓.

4.

จานวน 12 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 313
เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 314
เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น
ในถนนบ้านนาดินจี่ ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกคาไหล ตาบลอ้อมกอ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 319
เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกลาห้วยกุดนา
และโครงการขุดลอกลาห้วยนาน้อย บ้านโนนกุง
หมู่ที่ 3 ตาบลเชียงสือ อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 323
เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
5.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 335
เรื่อง กรณีการลักลอบขโมยรังนกในเขตพื้นที่สัมปทาน
จังหวัดพัทลุง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

๑๗๓
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
6.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 343
เรื่อง ขอขยายเขตประปา ในพื้นที่ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
7.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 344
เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
8.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 349
เรื่อง การปรับปรุงถนนเพื่อใช้สัญจรขึ้นไปยังสานักสงฆ์
ถ้าผาจันทร์ ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
9.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 359
เรื่อง การกาหนดผังเมือง บึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 360
เรื่อง ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรณีการวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
๑1. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 362
เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ประชาธิปัตย์/ตรัง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

๑๗๔
๑2.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 364
เรื่อง การปรับปรุงสะพานข้ามลาห้วยส้มป่อย ตาบลนาด่าน
อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวน 5 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
๑.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 317
เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ดงยาง ตาบลสวนกล้วย อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
2.

3.

4.

5.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 329
เรื่อง การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายดะนัย มะหิพันธ์ (เพื่อไทย/อานาจเจริญ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 340
เรื่อง การคัดค้านการกาหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ (พลังปะชารัฐ/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 338
เรื่อง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าหนองเดียง
พร้อมระบบกระจายน้า ตาบลเวียงเหนือ อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 357
เรื่อง การก่อสร้างแหล่งน้าตามแนวเชิงเขาภูแลนคา
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (เพื่อไทย/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๗๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.

2.

3.

จานวน 5 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 312
เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้าดิบ อ่างเก็บน้าห้วยตู้ 1 อ่างเก็บน้าห้วยตู้ 2
และอ่างเก็บน้าคลองบางไผ่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 315
เรื่อง ขอให้สร้างฝายชะลอน้ากั้นแม่น้าสงคราม บ้านนาดินจี่
ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
และบ้านโคกคาไหล ตาบลอ้อมกอ อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 328
เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายดะนัย มะหิพันธ์ (เพื่อไทย/อานาจเจริญ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4
4.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 342
เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยทรายขาว บ้านใหม่สวรรค์
หมู่ที่ 11 ตาบลศรีวิชัย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
5.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 348
เรื่อง การขุดลอกบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1
ตาบลเชียงสือ อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

๑๗๖
กระทรวงคมนาคม

จานวน 4 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4
1.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 332
เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4
2.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 334
เรื่อง การเปิดฟีดเดอร์เชื่อมต่อจากรถสาธารณะ
สู่ชุมชนในพื้นที่ปทุมธานี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4
3.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 341
เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนหมายเลข 106
จากอาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ถึงอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
4.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 365
เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข 210
ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียน
คาแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

กระทรวงการคลัง

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 326
เรื่อง การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป
หรือรายย่อย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๗๗
กระทรวงยุติธรรม

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 350
เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร เพียรชนะ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทรวงอุตสาหกรรม

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 331
เรื่อง ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับชุมชนในการก่อสร้าง
และประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
กระทรวงสาธารณสุข

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 330
เรื่อง ปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จานวน 3 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4
๑.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 336
เรื่อง การดาเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
และแนวทางในการผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินงาน
ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกาไรมาแบ่งปันกันใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

๑๗๘
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
2.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 346
เรื่อง การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ การสร้างอาชีพ และสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้พิการในชุมชน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
3.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 355
เรื่อง นโยบายของรัฐบาลเรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
กระทู้ที่ตกไป

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 3๓๖
เรื่อง การดาเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแนวทางในการผลักดัน
ร่างกฎหมายว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหา
รายได้หรือกาไรมาแบ่งปันกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
๒.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 354
เรื่อง มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
การผลิต นาเข้า หรือจาหน่ายเครื่องสาอางที่มีส่วนผสม
ของพลาสติกไมโครบีดส์อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนพพล เหลืองทองนารา (เพื่อไทย/พิษณุโลก)
๓.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๔๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๒๐ กระทู้
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาและการป้องกันกรณีที่พี่น้องประชาชน
โดนฉ้อโกงจากการซื้อของผ่านสื่อออนไลน์
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๗๙
๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๔๗

เรื่อง

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อดึงดูดและรองรับ
นักท่องเที่ยวในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (ภูมิใจไทย/ลพบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๖

เรื่อง

ขอให้จัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้ดาเนินการสารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา

๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การย้ายซากดึกดาบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๐

เรื่อง

ขอให้ดาเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้าหนองเดียงน้อย
พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้าและระบบอ่างพวง
ตาบลเมือง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๘๐
๑๐.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๒

เรื่อง

การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ - เชิงบันได
เขาพระวิหาร และจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข ๒๔
สายโชคชัย - เดชอุดม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาช้างป่าทาร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต
นายจารึก ศรีอ่อน (พลังท้องถิ่นไท/จันทบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

แนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
นายศาสตรา ศรีปาน (พลังประชารัฐ/สงขลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๓.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๖

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้า
เจ้าพระยา
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔.

๑๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง สอบถามกรณีเรียกเงินคืนโครงการเราชนะและโครงการ
คนละครึ่ง
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ก้าวไกล/ฉะเชิงเทรา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๙

เรื่อง

การพัฒนาแม่น้า คลอง แหล่งต้นน้า ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้าหลากน้าท่วมในฤดูฝน
และหาวิธีกักเก็บน้าเพื่อใช้ในการเกษตร
ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม (พลังท้องถิ่นไท/
แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๘๑
๑๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๒

เรื่อง

การนาเงินกองทุนน้ามันเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ด้วยแสงอาทิตย์ในชนบท
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ไม่มีงบประมาณในการสูบน้าด้วยระบบไฟฟ้า
นางบุญรื่น ศรีธเรศ (เพื่อไทย/กาฬสินธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๘

เรื่อง

การขอเอกสารสิทธิในพื้นที่หัวไร่ปลายนา ตาบลบงเหนือ
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การขอเอกสารสิทธิหรือออกประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณ
ประโยชน์ (เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน) ในพื้นที่หมู่ที่ ๒
บ้านหัวดอนหัน ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๐.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๙

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๒

เรื่อง

ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔๗ โครงการในโมเดล
เศรษฐกิจ BCG
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง

การก่อความราคาญ กรณีธุรกิจฟาร์มรังนกแอ่นกินรัง
ในเขตเมืองชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง

โครงการขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๓.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๑๐ กระทู้

๑๘๒
๔.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหากลิ่นจากกองขยะ ที่กองอยู่ในโรงงานบดขยะ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการดูแลบุตรของผู้ถูกคุมขังในเรือนจา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาในวงการกีฬาของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๔

เรื่อง

การอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่เป็นคลังสินค้า
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่แบบครบวงจร
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่อง

การจัดระเบียบหลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระหว่าง
ข้าราชการส่วนกลางและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่เท่าเทียม
และไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
นายวรภพ วิริยะโรจน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาจานวนร้อยละ ๘
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๖

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๘๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๑/ร. เรื่อง ปัญหาการกาจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชนวัดสุวรรณาราม
อาเภอสุวรรณาคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (หนองบัวลาภู/เพื่อไทย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กระทรวงการคลัง
๑.

๒.

๓.

จานวน ๓ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๒/ร. เรื่อง ขอจัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๖/ร. เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ของประเทศไทย
ในรอบ ๕ ปี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๘/ร. เรื่อง การดารงตาแหน่งของกรรมการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เพื่อไทย/มุกดาหาร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๘๔
กระทรวงคมนาคม
๑.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๐/ร. เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
ถนนอุดรธานี - เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนคาแสน
วิทยาสรรค์และโรงเรียน บ้านกกค้อกกโพธิ์ ตาบลนากลาง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๗/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปิดเส้นทางจราจร
อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๔๖/ร. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยภายในเคหะชุมชนธนบุรี
(โครงการชุมชนหลวงพ่อขาว)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๓/ร. เรื่อง ขอทราบการใช้อานาจในการบัญชาของรัฐมนตรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชือ่ )
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

๑๘๕

เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๓๗ เรือ่ ง

๑. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
๔. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)
๕. รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๖. รายงานของผู้ ส อบบั ญชีแ ละรายงานการเงิน กองทุน เพื่ อความปลอดภัย ในการใช้ร ถใช้ ถ นน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๗. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจาปี ๒๕๖๓
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๖๓/๒๕๖๔
๑๐. รายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๑. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒. รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และสานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๑๓. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๘๙ - ๙๗/๒๕๖๔
๑๔. รายงานผลการปฏิ บั ติ งานประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๑๕. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๑๖. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๗. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๘. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑๙. รายงานการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบ
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑๘๖
๒๐. รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒
๒๑. รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๒. รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๔. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
๒๕. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๖. รายงานการตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๗. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า
๒๘. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๖๓
๒๙. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สาหรับงวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท)
๓๐. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีกาไรและขาดทุนของธนาคารเพื่ อการส่ งออกและน าเข้ า
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓๑. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญัติ วิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๓. งานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๕. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๖. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓๗. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ รายงานทีบ่ รรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา

จานวน ๑๑ เรือ่ ง

๑. รายงานประจาปี ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
๒. รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. รายงานการแจ้ ง ผลการตรวจสอบงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๒
และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๖๒ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘๗
๕. รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกอบมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เยี ย วยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔
๗. รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
๘. รายงานความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)
๙. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๑
๑๐. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
๑๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจาปี ๒๕๖๓

๑.๓ รายงานทีร่ อบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒ เรื่อง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม สาหรับ
ปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒.๑ บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา

จานวน ๑ เรื่อง

๑. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มายัง
พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๓.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๕ เรื่อง

๑. รายงานสรุปผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
๓. รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๘
๔. รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาผู้แทนราษฎร
(หมายเหตุ รายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินการตามข้อสังเกต)

๕. รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓.๒ รายงานทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ

จานวน ๑ เรื่อง

๑. รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ งบประมาณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภา
ผู้แทนราษฎร

๔. ตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
๔.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๘ คณะ

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๒ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางบุญญาพร นาตะธนภัทร เป็นกรรมาธิการแทน พลตรี ทรงกลด
ทิพย์รัตน์
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เป็นกรรมาธิการแทน นายอิสสระ สมชัย
๒. ตั้ งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิ การการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตาแหน่งที่ว่า งลง
๓ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร
เป็นกรรมาธิการ แทน นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และนายเทพไท เสนพงศ์
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเลือก นายชวน ชูจันทร์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๓. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต้าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต้าแหน่ง เพราะ
สมาชิกภาพสินสุดลง
- ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๙ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ตั้ง นายรังสิมันต์ โรม และนางสุเนตตา
แซ่โก๊ะ เป็นกรรมาธิการแทน นายวินท์ สุธีรชัย และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ แทน ตามลาดับ

๑๘๙
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิก ารการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน แทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นกรรมาธิการ แทน นายสิระ เจนจาคะ
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวสุภาพร กาเนิดผล เป็นกรรมาธิการ แทน นายชุมพล จุลใส
๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิยม ช่างพินิจ เป็นกรรมาธิการแทน นายชลน่าน ศรีแก้ว
๗. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน เป็นกรรมาธิการแทน นายวิโรจน์
ลักขณาอดิศร
๘. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต้าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ มี มติ เห็ นชอบให้ ตั้ ง นายต่อศั กดิ์ อัศวเหม
เป็นกรรมาธิการแทน นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
๙. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนต้าแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสินสุดลง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสันติ กีระนันทน์

๑๙๐
๔.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

จานวน ๕ คณะ

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบแทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี ค รั้ง ที่ ส อง)
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายสุ ทิ น แก้ ว พนา เป็ น กรรมาธิ ก าร
แทนรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ
๒. ตังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... แทนต้าแหน่งที่ว่าง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายจิตรกร ว่องเขตกร เป็นกรรมาธิการแทน นางสาว
ปัทมาวดี บุญโญภาส
๓. ตังกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราช
ก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนต้าแหน่งที่ว่าง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นกรรมาธิการแทน นายสมศักดิ์
พันธ์เกษม
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นกรรมาธิการแทน นายวิโรจน์
ลักขณาอดิศร
๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน เป็นกรรมาธิการแทน
นางสาวสายใจ พรหมเดเวช
๕. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการเปิ ด สถานบั น เทิ ง แบบครบวงจร (Entertainment
Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาบ่ อ นการพนั น ผิ ด กฎหมาย การแพร่ ร ะบาด ของตู้ เ กมพนั น ไฟฟ้ า และการพนั น ออนไลน์
จานวน ๒ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสิระ เจนจาคะ

๑๙๑
- ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัน อยู่บารุง เป็นกรรมาธิการแทน นายวิชาญ
มีนชัยนันท์

๕. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา
แทนต้าแหน่งที่ว่าง
จานวน ๓ ตาแหน่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน ๓ ตาแหน่งตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. พลตารวจเอก ปัญญา มาแม่น
๒. พลตารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
๓. นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

๖. ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

จานวน ๒ เรื่อง

- เรื่ อ งขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม ตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยประมวลจริ ย ธรรม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗
๑. เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
๑) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๒
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
(ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ)
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๙ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม
๒) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๓
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๒๐ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ สอง)
วัน พฤหั ส บดีที่ ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ ว มี มติ ให้ ขยายเวลาพิจารณาเรื่อ งร้ องเรี ย น
จริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม

๑๙๒
๓) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๔
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๒๓ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ สอง)
วัน พฤหั ส บดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ ว มี มติ ให้ ขยายเวลาพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ย น
จริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม
๔) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๕
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๓๓ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ สอง)
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม
๒. เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
๑) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๑๗ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วัน พฤหั ส บดีที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ ว มี มติ ให้ ขยายเวลาพิจารณาเรื่อ งร้ องเรี ย น
จริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์
๒) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ครั้งที่ ๒
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๒๐ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎอนุญาตให้ ขยาย
เวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสิ นธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์

๑๙๓
๓) คณะกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจริ ย ธรรม
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ครั้งที่ ๓
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๓๑ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรี ยน
จริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์

๗. การเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ซั ก ถามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เสนอแนะปั ญ หาต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
- การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕๒
ของรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
สาระ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวผิดพลาด
ในทุกด้านของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ตกต่าและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้ งแต่มีการยึดอานาจ
จนถึงการบริ ห ารของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น ซึ่งเป็ นรัฐ บาลเดียวกัน การก่อหนี้ส าธารณะสู งสุ ดเป็นประวัติ ก ารณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรคระบาดในสัตว์ ปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
การนาทรัพยากรทางธรรมชาติและเงินแผ่นดินไปแลกเปลี่ยนและใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาการกระทาที่ผิดพลาด
ของนายกรัฐมนตรี ในกรณีเหมืองทองอัครา การแก้ปัญหาประมงล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนับ
แสนราย การปฏิรูปการเมืองตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่มีความคืบหน้า จึงเป็นกรณี
ที่มีความจาเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยจะได้ซักถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว และร่วมกันหาข้อสรุปเพื่อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อจะทาให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามั ญประจาปีค รั้ง ที่ ส อง)
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑๙๔

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๙๑๖ ข้อหารือ

มี ร ายละเอี ย ดการปรึ ก ษาหารื อ แยกตามพรรคการเมื อ งและจ านวนครั้ ง การปรึ ก ษาหารื อ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 90 คน
1. นางสิรินทร รามสูต
จานวน 5 ครั้ง
2. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
จานวน 6 ครั้ง
3. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
จานวน 3 ครั้ง
4. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
จานวน 7 ครั้ง
5. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
จานวน 5 ครั้ง
6. นายวันนิวัติ สมบูรณ์
จานวน 2 ครั้ง
7. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
จานวน 6 ครั้ง
8. นางสาวชนก จันทาทอง
จานวน 3 ครั้ง
9. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
จานวน 5 ครั้ง
10. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
จานวน 5 ครั้ง
11. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
จานวน 4 ครั้ง
12. นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
จานวน 2 ครั้ง
13. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
จานวน 4 ครั้ง
14. นางเทียบจุฑา ขาวขา
จานวน 5 ครั้ง
15. นายนิยม เวชกามา
จานวน 8 ครั้ง
16. นายสิงหภณ ดีนาง
จานวน 2 ครั้ง
17. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
จานวน 1 ครั้ง
18. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
จานวน 2 ครั้ง
19. นายนิยม ช่างพินิจ
จานวน 2 ครั้ง
20. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
จานวน 4 ครั้ง
21. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
จานวน 8 ครั้ง
22. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
จานวน 1 ครั้ง
23. นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
จานวน 4 ครั้ง
24. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
จานวน 2 ครั้ง
25. นางอาภรณ์ สาราคา
จานวน 2 ครั้ง
26. นางอนุรักษ์ บุญศล
จานวน 8 ครั้ง
27. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
จานวน 3 ครั้ง
28. นายบุญฐิณ ประทุมลี
จานวน 2 ครั้ง
29. นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
จานวน 5 ครั้ง
30. นายจิรทัศ ไกรเดชา
จานวน 4 ครั้ง
31. นายสมคิด เชื้อคง
32. นายวัน อยู่บารุง

จานวน
จานวน

3
5

ครั้ง
ครั้ง

๑๙๕
33. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
34. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
35. นางสมหญิง บัวบุตร
36. นายธนกร ไชยกุล
37. นายบุญแก้ว สมวงศ์
38. นายศรีเรศ โกฎคาลือ
39. นางมนพร เจริญศรี
40. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
41. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
42. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
43. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
44. นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร
45. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
46. นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
47. นายนพพล เหลืองทองนารา
48. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
49. นางผ่องศรี แซ่จึง
50. นายดะนัย มะหิพันธ์
51. นายนิรมิต สุจารี
52. นายเกษม อุประ
53. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
54. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
55. นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
56. นายประเสริฐ บุญเรือง
57. นางสาวจิราพร สินธุไพร
58. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
59. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
60. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
61. นายพีระเพชร ศิริกุล
62. นายนพ ชีวานันท์
63. นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
64. นายสงวน พงษ์มณี
65. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
66. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
67. นางสาวละออง ติยะไพรัช
68. นางสาวสกุณา สาระนันท์
69. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
70. นายองอาจ วงษ์ประยูร

จานวน 8 ครั้ง
จานวน 4 ครั้ง
จานวน 4 ครั้ง
จานวน 5 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง
จานวน 10 ครั้ง
จานวน 2 ครั้ง
จานวน 3 ครัง้
จานวน 3 ครัง้
จานวน 2 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 5 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 7 ครัง้
จานวน 8 ครัง้
จานวน 4 ครัง้
จานวน 5 ครัง้
จานวน 3 ครัง้
จานวน 4 ครัง้
จานวน 2 ครัง้
จานวน 4 ครัง้
จานวน 3 ครัง้
จานวน 7 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 7 ครัง้
จานวน 3 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 3 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 1 ครัง้
จานวน 2 ครัง้
จานวน 6 ครัง้
จานวน 3 ครั้ง
จานวน 7 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง
จานวน 3 ครั้ง
จานวน 2 ครัง้

๑๙๖
71. นายโกศล ปัทมะ
72. นายศุภชัย นพขา
73. นายชูศักดิ์ แอกทอง
74. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
75. นายเอกชัย ทรงอานาจเจริญ
76. นายบัลลังก์ อรรณนพพร
77. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
78. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
79. นายขจิตร ชัยนิคม
80. นายจตุพร เจริญเชื้อ
81. นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
82. นายฉลาด ขามช่วง
83. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
84. นายไพจิต ศรีวรขาน
85. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
86. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
87. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
88. นายไตรรงค์ ติธรรม
89. นายมานะ โลหะวณิชย์
90. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข
2. รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
3. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
4. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
5. นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
6. นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
7. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
8. นายเกษม ศุภรานนท์
9. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
10. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
11. นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
12. นายภูดิท อินสุวรรณ์
13. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
14. ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง
15. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

จานวน 4
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 3
จานวน 1
จานวน 3
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 3
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 0
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
รวม 300

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน 56 คน
2
4
5
4
2
5
4
3
6
2
4
3
2
6
3

๑๙๗
16. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
17. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
18. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
19. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
20. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
21. พันตารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา
22. นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
23. นายสุชาติ อุสาหะ
24. ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี
25. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
26. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
27. นายอนุชา น้อยวงศ์
28. นายศาสตรา ศรีปาน
29. นายพยม พรหมเพชร
30. นายสัญญา นิลสุพรรณ
31. นายมานัส อ่อนอ้าย
32. นายกฤษณ์ แก้วอยู่
33. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม
34. นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
35. นายสาธิต อุ๋ยตระกูล
36. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
37. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
38. นายรณเทพ อนุวัฒน์
39. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
40. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
41. นายประทวน สุทธิอานวยเดช
42. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
43. นายศิริพงษ์ รัสมี
44. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
45. นายจีรเดช ศรีวิราช
46. นายวันชัย ปริญญาศิริ
47. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
48. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
49. นายสุทา ประทีป ณ ถลาง
50. นายจักรัตน์ พั้วช่วย
51. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
52. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
53. นายวีระกร คาประกอบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
7
2
5
4
5
1
3
6
3
4
3
3
5
3
2
2
2
4
1
3
4
2
4
2
1
2
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๙๘
54. นายชวน ชูจันทร์
55. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
56. นายสายัณห์ ยุติธรรม
พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 33 คน
1. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
2. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
3. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
4. นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
5. นายอานาจ วิลาวัลย์
6. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
7. นายอนาวิล รัตนสถาพร
8. นายฐิตินันท์ แสงนาค
9. นางสาวศรีนวล บุญลือ
10. นายสนอง เทพอักษรณรงค์
11. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
12. นายคารม พลพรกลาง
13. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
14. นายอภิชา เลิศพชรกมล
15. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
16. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
17. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
18. นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
19. นายภราดร ปริศนานันทกุล
20. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
21. นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
22. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม
23. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
24. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
25. นายวิรัช พันธุมะผล
26. นายกฤติเดช สันติวชิระกุล
27. ร้อยตารวจตรี มณฑล โพธิ์คาย
28. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
29. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
30. นายสมบูรณ์ ซารัมย์
31. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
32. นายสวาป เผ่าประทาน

จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
รวม 165

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

7
6
5
5
4
4
3
3
7
5
9
3
3
1
1
4
4
4
3
4
7
3
7
1
5
2
4
1
3
4
2
2

๑๙๙
33. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 26 คน
1. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
2. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
3. นายนริศ ขานุรักษ์
4. นายประกอบ รัตนพันธ์
5. พลตารวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
6. นางกันตวรรณ ตันเถียร
7. นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
8. นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี
9. นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
10. นายสาคร เกี่ยวข้อง
11. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
12. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
13. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
14. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
15. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
16. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
17. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
18. นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย
19. นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
20. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
21. นายชัยชนะ เดชเดโช
22. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
23. นายมนตรี ปาน้อยนนท์
24. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
25. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
26. นางสาวสุภาพร กาเนิดผล
พรรคก้าวไกล มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 31 คน
1. นายศักดินัย นุ่มหนู
2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
3. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
4. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
5. นายองค์การ ชัยบุตร
6. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

จานวน 1 ครั้ง
รวม 124 ครั้ง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
9
7
9
9
5
1
4
6
4
3
1
2
4
5
5
1
2
2
3
2
2
3
1
1
1
93

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
6
2
6
5
9

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๒๐๐
7. นายวุฒินันท์ บุญชู
8. นายมานพ คีรีภูวดล
9. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
10. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
11. นายทศพร ทองศิริ
12. นายจรัส คุ้มไข่น้า
13. นายสุเทพ อู่อ้น
14. นายทวีศกั ดิ์ ทักษิณ
15. นายรังสิมันต์ โรม
16. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
17. นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน
18. นายคาพอง เทพาคา
19. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน
20. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
21. นายอภิชาติ ศิริสุนทร
22. นางสาววรรณวิภา ไม้สน
23. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
24. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
25. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
26. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
27. นายทองแดง เบ็ญจะปัก
28. รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
29. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
30. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๓๑. พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
พรรคพลังท้องถิ่นไท มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 4 คน
1. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
2. ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
3. นายจารึก ศรีอ่อน
4. นางสาวกวินนาถ ตาคีย์

พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 4 คน

จานวน 4
จานวน 6
จานวน 4
จานวน 4
จานวน 4
จานวน 3
จานวน 4
จานวน 2
จานวน 2
จานวน 4
จานวน 6
จานวน 4
จานวน 2
จานวน 3
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 5
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 3
จานวน 3
จานวน 1
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
รวม 114

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน 6 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง
จานวน 6 ครั้ง
จานวน 1 ครั้ง
รวม 14 ครั้ง

๒๐๑
1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
2. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย
3. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
4. นายสรชัด สุจิตต์
พรรคเสรีรวมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 4 คน
1. นางสาวธนภร โสมทองแดง
2. นายประสงค์ บูรณพงศ์
3. นายเรวัตร วิศรุตเวช
4. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา
พรรคประชาชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 5 คน
1. นายอับดุลอายี สาแม็ง
2. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
3. นายสมมุติ เบญจลักษณ์
4. นายกูเฮง ยาวอหะซัน
5. นายซูการ์โน มะทา
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายปรีดา บุญเพลิง

จานวน 8
จานวน 2
จานวน 1
จานวน 1
รวม 12

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน 4 ครั้ง
จานวน 2 ครั้ง
จานวน 2 ครั้ง
จานวน 8 ครั้ง
รวม 12 ครั้ง
จานวน 5
จานวน 0
จานวน 6
จานวน 5
จานวน 2
รวม 18

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

9
9

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

4
4

ครั้ง
ครั้ง

พรรครวมพลังประชาชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นางเนตตา แซ่โก๊ะ
พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
พรรคพลังปวงชนไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายนิคม บุญวิเศษ
พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายสุรทิน พิจารณ์

จานวน 11 ครั้ง
รวม 11 ครั้ง
จานวน 5
รวม 5

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 5
รวม 5

ครั้ง
ครั้ง

๒๐๒
พรรคไทรักธรรม มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
พรรคพลังชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
พรรคไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
พรรคพลเมืองไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
พรรคพลังธรรมใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายระวี มาศฉมาดล
พรรคเศรษฐกิจใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 1 คน
1. นายภาสกร เงินเจริญกุล
พรรคเศรษฐกิจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน 3 คน
1. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
2. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
3. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

จานวน 6
รวม 6

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 4
รวม 4

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 2
รวม 2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 2
รวม 2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 5
รวม 5

ครั้ง
ครั้ง

จานวน 2
รวม 2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3
1
1
5

๒๐๓

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
๑. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตารวจ และการพิจารณา
บาเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาฯ จานวน ๔๙ คน ในคราวประชุมร่ว มกันของรัฐ สภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ อีกทั้งจัดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน จึงสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
เพื่ อเป็ น กฎหมายแม่ บ ทในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาได้พิจารณาหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าวยังอยู่ร ะหว่างรอลงมติรับ หลั กการในวาระที่หนึ่ งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
- ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คาร
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐสภาพิจารณาต่อจากการประชุม ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา

๒๐๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ร่า งพระราชบัญ ญัต ิส ่ง เสริม การเรีย นรู ้ พ.ศ. .... เป็น กฎหมายว่า ด้ว ยการปฏิร ูป การศึก ษา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๔) ให้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้ผู้อยู่ใน
วัย เรีย นให้เ ข้า ถึง การเรีย นรู ้แ ละแหล่ง การเรีย นรู้อ ย่า งทั ่ว ถึง โดยร่า งพระราชบัญ ญัติก าหนด ให้ย กเลิก
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธ ยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้มีส ถาบันพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนรู้ เปลี่ยนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็น
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้ทุกจังหวัดนอกจาก กทม. จัดตั้งสานักงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ประจาจังหวัดเพื่อกากับ ดูแล และสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
และส่วนร่วมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้กาหนดให้ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
โอนย้ายเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และให้เลขาธิการสานักงานการศึกษานอกระบบฯ ดารงตาแหน่งอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ด้วย มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สมควรกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดระยะเวลาด าเนิ น งานในกระบวนการยุติธ รรมขึ้ น เพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้ องทราบได้ ว่ า
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบ
ความคื บ หน้ า ได้ อั น จะยั ง ประโยชน์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมโดยสะดวกและรวดเร็ ว โดยร่ า ง
พระราชบัญญัติมีการกาหนดมาตราการต่าง ๆ เช่น ให้มีการดาเนินการทางวินัย กับเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม หากทางานล่าช้าเกินสมควรแก่เหตุและไม่มีเหตุสมควร พร้อมให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือวิธีอื่นที่ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….

๒๐๕
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรับปรุงกฎหมายในการกาหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือมาตรการลงโทษให้
เหมาะสมกับการกระทาความผิด และฐานะผู้กระทาความผิดเพื่อไม่ให้บุคคลต้องรับโทษหนักเกินไป หรือต้อง
รับภาระในการรับโทษที่แตกต่างกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
สามารถชาระค่าปรับได้ แต่ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ และต้องถูกนาตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ขณะที่นานาประเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนบทลงโทษความผิดอาญาเป็นมาตรการอื่นที่ไม่ใช่โทษ
อาญามากขึ้น โดยกาหนดความผิดลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและไม่
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
อย่างกว้างขวางให้เป็น ความผิดทางพินัยไม่ถือเป็นความผิดอาญา และกาหนดค่าปรับพินัยสาหรับผู้ฝ่ าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งการกาหนดค่าปรับเป็นพินัย คือ กาหนดให้พิจารณาให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง ได้แก่
ระดับผลกระทบ ความรู้ผิดชอบ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่ง
จิต ประโยชน์ที่ผู้กระทาผิดหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระทา รวมถึง สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ทาความผิด
ทั้งนี้ การชาระค่าปรับสามารถผ่อนชาระได้
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จ านวน ๓๕ คน เพื่ อ พิ จ ารณา ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ครั้ งที่ ๕ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ สอง)
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ กาหนดให้ก ารขออนุญ าต อนุมัติ จดทะเบีย น รับ จดแจ้ง รวมถึง การแจ้ง ผล จ่า ยเงิน และรับ
สวัส ดิก ารจากหน่ว ยงานของรัฐ เป็น รูป แบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ แต่จ ะเว้น ไม่ใ ห้ใ ช้ก ับ การจดทะเบีย น
อสังหาริมทรัพย์ ขอจดทะเบียน สมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ขอมีบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๑ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการของเจ้าหน้าที่

จ้านวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย)
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและที่มาของนายกรัฐมนตรีและความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสินสุดลงเฉพาะตัว)
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ

๒๐๖
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ
ของบุคคลและชุมชน)
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ

๒.๒ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่รัฐสภาไม่เห็นชอบ
จ้านวน ๑ ฉบับ
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๖๕
แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๗ มาตรา ๑๕๙ วรรคแรก เพิ่มมาตรา ๑๙๓/๑ มาตรา ๑๙๓/๒ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด
๑๑ หมวด ๑๒ มาตรา ๒๕๖ หมวด ๑๖ ยกเลิกมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒
และมาตรา ๒๗๙)
ผู้เสนอ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓๕,๒๔๗ คน

๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จ้านวน ๑๐ ฉบับ

๑. ร่ า งพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... จ้านวน ๔ ฉบับ
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายวิเชียร ชวลิต
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
สาระ แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่กาหนดให้
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจานวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวนหนึ่งร้อยคน โดยให้ใช้บัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ และการคานวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้ รับเลื อกตั้งให้เป็นสั ดส่วนที่สั มพันธ์กันโดยตรงกับ
จานวนคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ผลการดาเนินการ

๒๐๗
- รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลั กการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับ โดยถือเอาร่ างพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา
จานวน ๔๙ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ้านวน ๖ ฉบับ
ผู้เสนอ พันตารวจเอก ทวี สอดส่อง
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายวิเชียร ชวลิต
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
นายอนันต์ ผลอานวย
คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขพระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ ส อดคล้ องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่กาหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวนสี่ร้อย
คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวนหนึ่งร้อยคน สมควรแก้ไขวิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกัน
ผลการดาเนินการ
- รั ฐสภาได้ พิ จารณาและลงมติ รั บหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ คณะรัฐมนตรี นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ และนายอนันต์ ผลอานวย
กับคณะ และได้ลงมติ ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ พันตารวจเอก ทวี
สอดส่ อง กับ คณะ นายชลน่ าน ศรี แก้ว กับคณะ และนายพิธ า ลิ้ มเจริญรัตน์ กับคณะ ดังนั้น จึงถื อ ว่ า
ร่ างพระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญทั้ง ๓ ฉบับดังกล่ าว เป็นอันตกไป จากนั้นที่ประชุมได้มีมติส่ ง ให้
คณะกรรมาธิ ก ารฯ ชุ ด เดี ย วกั บ ที่ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเปลี่ยนจาก นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็น นายระวี มาศฉมาดล ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ จากนั้นได้มีสมาชิกฯ เสนอให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ของนายวิเชียร ชวลิต
กับ คณะ เป็ น หลั กในการพิจ ารณา ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็ นชอบ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ ขึ้ น มา
พิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๐๘

๔. การพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
๑. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รอบรรจุระเบียบวาระ)
ผู้เสนอ นายอนันต์ ผลอานวย

๕. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
๕.๑ หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
จ้านวน ๓ เรื่อง
๑. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่แก้ไขปรับปรุงโดยพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับส้าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ การเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ๕ ด้ า นการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้ าหมายการพัฒ นา ที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการในเฉพาะประเด็นหลัก เรื่อง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
และความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ) รวมถึงยังสอดคล้องกับปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลใน
ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
ผลการดาเนินการ
ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว
๒. พิธีสารเพื่ออนุวัติ ข้อผูกพัน ชุด ที่ ๑๑ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่า ด้ ว ย
บริการอาเซียน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เงื่อนไขในพิธีสาร พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันฯ ชุดที่ ๑๑ ได้ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้พิธีสารฉบับ
นี้ ไ ทยได้ ยื่ น เสนอปรั บ ปรุ ง ข้ อ เสนอเปิ ด ตลาดบริ ก ารซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษาอากาศยาน (Aircraft repair
andmaintenance services) ที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่จากัดสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หลักเกณฑ์แ ละต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบารุงรักษาที่ลานจอดอากาศยาน (Line maintenance)
ผลการดาเนินการ
ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว

๒๐๙
๓. พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยาย
เส้นทางบิน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ภาคีทั้งสามฝ่ายได้จัดทาพิธีสารเพื่อแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงเส้นทางบิน (Designated Points) ทั้งสามฝ่ายกาหนดจุดเส้นทางบินเพิ่มเติมฝ่ายละ
๑ จุดโดยไทยได้กาหนดไปแล้ว ๕ จุด คือ หาดใหญ่ ปัตตานี นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และในครั้งนี้
ได้เพิ่ม ๑ จุด คือ สุราษฎร์ธานี
(๒) สิ ท ธิ รั บ ขนการจราจร เดิ ม ก าหนดให้ ส ามารถใช้สิ ท ธิรั บขนการจราจรเสรีภ าพที่ ๓ และ ๔
ได้ อ ย่ า งไม่ จ ากั ด ความจุ ค วามถี่ แ ละแบบอากาศยาน ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ในการประชุ ม
the ThirdMeeting of the Sub ITG on Air Transport ในปี ๒๕๔๙ โดยตกลงให้ ส ายการบิ น ที่ ก าหนด
ของทั้งสามฝ่ายสามารถทาการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ ๕ ระหว่างจุด IMT-GT ได้ ในครั้งนี้
จึงปรับปรุงให้การกาหนดสิทธิรับขนการจราจรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้มีสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๓ ๔และ ๕ ได้อย่างไม่จากัดความจุความถี่ และแบบอากาศยาน
(๓) เพิ่มหลักการการทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสาหรับเส้นทางภายในประเทศ (Domestic
Code-share) โดยสายการบินที่กาหนดของแต่ละฝ่ายจะได้รับอนุญาตให้ทาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
สาหรับเส้นทางภายในประเทศ ในฐานะสายการบินผู้ทาการตลาด โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่ดาเนินบริการด้วย
สิทธิกาโบตาจ (Cabotage)
(๔) เพิ่มหลักการการแต่งตั้งสายการบินที่กาหนด (Designated airline) เดิมกาหนดให้แต่ละฝ่าย
สามารถแต่งตั้งสายการบินที่กาหนดได้หลายสายการบิน อย่างไรก็ตาม มิได้มีการกาหนดเงื่อนไขการอนุญาต
ในครั้งนี้ จึงกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักการในการกาหนดสายการบิน ได้แก่ การมีกรรมสิทธิ์ในส่วน
สาระส าคั ญ และการควบคุ ม อย่ า งแท้ จ ริ ง การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความความปลอดภั ย และการรั ก ษา
ความปลอดภัยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้อยู่เป็นปกติในการ
ดาเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศ
(๕) เพิ่มข้อบทการแก้ไข โดยแต่ละฝ่ายสามารถร้องขอให้มีการแก้ไขบันทึกความเข้าใจนี้ได้
(๖) การมีผลใช้บังคับ พิธีสารฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีการแจ้งการดาเนินการตามกระบวนการ
ภายในเสร็จสิ้นครบ ๒ ประเทศ และจะมีผลใช้บังคับกับประเทศที่ดาเนินการแจ้งแล้วเท่านั้น
(๗) การน าไปใช้ พิธีส ารฉบั บ นี้จะแก้ไขและเป็นส่ ว นหนึ่งของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐ บาล
แห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน ลงนามเมื่อปี ๒๕๓๘
ผลการดาเนินการ
ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว

๒๑๐

เรื่องอื่น ๆ
ตังคณะกรรมาธิการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง

จ้านวน ๒ คณะ

๑. ตังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนต้าแหน่งที่ว่างลง
๑ ต้าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
- ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นางธี ร รั ต น์ ส าเร็ จ วาณิ ช ย์ และนายขดดะรี บิ น เซ็ น เป็ น กรรมาธิ ก าร
แทน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ และนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์
- ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นกรรมาธิการ แทน นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
๒. ตังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แทนต้าแหน่งที่ว่างลง
๑ ต้าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
- ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นกรรมาธิการ แทน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

