สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ปีที่ 2 สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง
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สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว

จานวน ๗ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยเพิ่มมาตรา ๔๑/๘ (๖/๑) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ ออกระเบียบเกี่ยวกับ
การก าหนดเบี้ ย ประชุ ม ส าหรั บ ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครองซึ่ ง เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ตุ ล าการ
ในศาลปกครองสู ง สุ ด และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง บั ญ ญั ติ
ให้ ศ าลปกครองมี ร ะบบเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบเป็ น การเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
โดยศาลปกครองเห็นว่า ในปัจจุบันมีคดีเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประชุมใหญ่ประกอบไปด้วยตุลาการซึ่งมิใช่เจ้าของสานวนคดีหรือองค์คณะพิจารณา
พิ พ ากษา อี ก ทั้ ง การประชุ ม ใหญ่ เ ป็ น งานเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาพิ พ ากษาในกรณี ป กติ
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการในศาลปกครองสูงสุดเป็นไปด้วยความละเอียด
รอบคอบยิ่ งขึ้ น อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการอ านวยความยุ ติ ธรรม จึ งสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มพระราชบั ญญั ติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๓๙ คน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็ นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการวินิ จฉั ย ชี้ ข าดอ านาจหน้ า ที่ ร ะหว่า งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวบังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางมาตรามีข้อขัดข้องในการบังคับใช้
หรือในทางปฏิบัติ โดยแก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอานาจศาล และแก้ไขเพิ่มเติม

๒
ระยะเวลาการพิจารณาคาร้ องขอให้ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาชี้ ขาด
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน รวมทั้งให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาลจานวนสองคน เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลื องานของเลขานุการคณะกรรมการ โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๓๙ คน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอานาจหน้ าที่ร ะหว่างศาล (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ
สาระ ๑. กาหนดอายุ ครรภ์สาหรับ ความผิดฐานหญิงทาให้ตนแท้งลู กหรือยอมให้ผู้ อื่นทาให้ ตนแท้ง ลู ก
ขณะมีอายุครรภ์เกินสิบสองสั ปดาห์มีความผิดและต้องรับโทษ โดยลดอัตราโทษเป็นจาคุกไม่เกิน หกเดื อน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๑)
๒. เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทาให้แท้งลูกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
๒.๑ จาเป็นต้องกระทาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพ
ทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น
๒.๒ จ าเป็ น ต้องกระทาเนื่ องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ ยงอย่างมากที่จะได้รับ
ผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง
๒.๓ หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒.๔ หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติ การตั้งครรภ์ แต่ต้องเป็นการกระทา
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐๕)
ผลการดาเนินการ
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลั กการแห่ งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๓๙ คน กาหนด
การแปรญัตติภ ายใน ๗ วัน โดยให้ ถือเอาร่างพระราชบั ญญัติ ของคณะรัฐ มนตรี เป็นหลั ก ในการพิจ ารณา
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายพยม พรหมเพชร กับคณะ
นายเทพไท เสนพงศ์ กับคณะ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ยกเลิ ก พื ช กระท่ อ มจากการเป็ น ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท ๕ (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๗
วรรคหนึ่ง (๕))
๑.๒ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกาศให้ ท้ อ งที่ ใ ดเป็ นท้ อ งที่ ที่ ท าการเสพพื ช กระท่ อ มได้
โดยไม่เป็นความผิด (ยกเลิกมาตรา ๕๘/๒)
๑.๓ ยกเลิ กบทก าหนดโทษและอั ตราโทษส าหรั บความผิ ดเกี่ ยวกั บพื ชกระท่ อม (ยกเลิ ก มาตรา ๗๕
วรรคสาม มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๖/๑ วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา ๙๒ วรรคสอง)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไป
และมีมติให้ ตั้งคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างของคณะรัฐ มนตรี
เป็นหลักในการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วัน
พุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑/๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอานาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชน์อื่นของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
และพนักงานราชการและลู กจ้างสานักงานศาลปกครอง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพและเสริมสร้า ง

๔
ขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการอานวยความยุติธรรมทาง
ปกครองแก่บุคลากรของศาลปกครอง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๒๕ คน
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่ างประเทศมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบันในการประกอบธุรกิจและการใช้บริการดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ของผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ น อกราชอาณาจั ก ร ท าให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมกั บ
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี การใช้ หรือการจัดทาเอกสารหลักฐานหรือ
หนังสืออื่นใดตามประมวลรัษฎากร ให้สามารถดาเนินกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการปฏิบัติงาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา จานวน ๓๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๗. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลเพื่อแต่ง ตั้ ง ให้

๕
ดารงตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อันเป็นการแก้ไข
ข้อขัดข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปั จ จุ บั น ประชากรในจั งหวัด พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด มหาสารคามและจัง หวัด เชียงรายได้เ พิ่ ม ขึ้ นและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน ทาให้คดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เ กิ ดประสิ ท ธิภ าพ ประชาชนผู้ มี อ รรถคดีแ ละผู้ เ กี่ ยวข้ อ งสามารถเข้ าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เพื่อให้มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่
ในเขตอานาจ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จารณาและลงมติ รั บหลั กการแห่ งร่างพระราชบั ญญั ติศาลแขวงนครไทย
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาฯ จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๑๐ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ๑. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ มีการยกเลิกอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑
ท้ายพระราชบั ญญัตินี้ แทน (ร่ างมาตรา ๑๐) และเพิ่มบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชี ๒ อัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูง โดยกาหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ร่างมาตรา ๑๑)
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้า หน้าที่ และออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ ได้ใหม่โดยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ตามบัญชี ๑ เป็นฐานในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ในทุกห้าปี (ร่างมาตรา ๓)
กาหนดให้ ก ารขออนุ ญ าตและการอนุ ญาตให้ ผู้ ใ ดสั่ งเข้ า มา นาเข้ามา ผลิ ต หรือมีซึ่งยุทธภั ณ ฑ์ ต้ องได้ รั บ
ใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ ง จะก าหนดให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้
(ร่างมาตรา ๔) กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องจั ดทาบั ญชีรั บ จ่ ายยุ ทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนดโดยให้ ผู้ รับใบอนุ ญ าต
เก็บรักษาบัญชีไว้ พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบได้ และให้ส่งสาเนาบัญชีรายงานให้
ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งสาเนาบัญชีนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๖)
กาหนดให้ ใบอนุ ญ าตซึ่ง ออกตามพระราชบั ญญั ติควบคุม ยุทธภั ณ ฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต แต่ มิ ใ ห้ ก าหนดเกิ น สามปี นั บ แต่วั นออกใบอนุ ญ าต (ร่ า งมาตรา ๗) ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๖)
ผลการดาเนินการ
สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจ ารณาและลงมติ รับ หลั ก การแห่ งร่ า งพระราชบั ญ ญัติ ควบคุม ยุ ท ธภั ณ ฑ์
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ กับคณะ
สาระ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเ ข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการ
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวก

๗
และมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยให้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
คาร้องและการตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ต้องตกไป การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ปลอมลายมือชื่อ
ผลการดาเนินการ
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ กับคณะ
สาระ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. .... คือ กาหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๖) กาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕) กาหนดให้มี
ผู้ ก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภทให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะประเภท (ร่ า งมาตรา ๔) ก าหนดขั้ น ตอนการเข้ า ชื่ อ เพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น คือ เหตุในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
เพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗) เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอถอดถอน จานวนรายชื่อผู้แทนของผู้ เข้าชื่อที่มีอานาจ
ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการถอดถอน และคารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้มีสิทธิเข้า ชื่อทุกคนเป็น
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามร่างมาตรา ๕ (ร่างมาตรา ๙) การพิจารณาและการปิดประกาศหนังสือแสดงเจตนาและบัญชี
รายชื่อผู้เข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๐) การร้องคัดค้านและการขอถอนชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ (๑))
ผลของการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๒ (๒)) การเข้าชื่อ
เพื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๓
ถึงร่างมาตรา ๑๘) บทกาหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๒)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลั กการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่ อ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ การเข้ าชื่ อเสนอข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ น พ.ศ. .... เป็ นผู้ พิ จารณา ในคราวประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
และวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือ
เอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

๘
๔. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การใช้ช่องทางเดินรถและน้าหนักของรถที่ไ ม่ต้องใช้ช่องทางเดิ น รถ
ด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจาทาง แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกั บการขับรถ โดยแยก
ความผิดการขับรถที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไปรวมกับการขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
และกาหนดความผิดการขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ และเพิ่มอัตราโทษดังกล่าวให้
สูงขึ้น กาหนดให้พนักงานสอบสวนมีอานาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็น
ผู้ขับขี่ในภาวะที่หมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติด
หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท รวมทั้งการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการตรวจพิสูจน์ ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด โดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย และบทกาหนดโทษสาหรับ
ความผิดดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการแข่งรถในทาง และบทกาหนดโทษสาหรับความผิดดังกล่าว
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ กาหนดให้ศาลแจ้ง
คาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้ แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติ
ภายใน ๗ วันในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง)
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ห อการค้ า พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาวการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อให้หอการค้าสามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถทาสัญญาหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ห อการค้า และส่งผลดีต่อการสร้าง
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราว
ประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๗ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ) วั น พฤหั ส บดี ที่
๓ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๙
๖. 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 18,437 คน
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม กาหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ แ ทนชาวไร่ อ้ อ ยหรื อ ผู้ แ ทนโรงงาน หรื อ มี ไ ม่ ค รบตามที่ ก ฎหมายก าหนด แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ
เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของ
กองทุ น อ้ อ ยและน้ าตาลทราย ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น เข้ า กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนาเข้าน้าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การหั กส่ ว นต่างที่เกิดขึ้น ในกรณีร าคาอ้ อยขั้นสุ ดท้ ายและผลตอบแทนการผลิ ตและจาหน่ายน้าตาลทราย
ขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๕๙ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร โดยการเพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี เพื่อให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอีกฝ่ายหนึ่ง ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจที่ได้รับมอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้ อน และการป้องกันการเลี่ยง
รั ษฎากรที่รั ฐ บาลไทยทาไว้ห รื อจะได้ ทากั บรัฐ บาลต่างประเทศ หรือในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ มีอานาจตาม
ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่รัฐบาลไทยทาไว้หรือจะได้ทากับ
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ หรือในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคีตาม
ความตกลงระหว่างประเทศใดซึ่งมีข้อบัญญัติให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
การเลี่ยงรัษฎากร โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ
กาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติและเงื่อนไขของความตกลงหรืออนุสัญญานั้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

๑๐
และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๘. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพิ่มบทนิยามคาว่า กระบวนการ
พิจ ารณาวัตถุ อั น ตราย โดยให้ อานาจคณะกรรมการวัต ถุ อัน ตรายในการออกประกาศหลั กเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการได้มาและการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย และการกาหนดให้ผู้เชี่ยวชาญต้องรับผิดทางอาญาแทนนิติบุคคล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๙. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ ส อดคล้ อ งกั น สนธิ สั ญ ญาว่า ด้ว ยลิ ขสิ ทธิ์
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงาน
อันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกั บการคุ้มครองมาตรการ
ทางเทคโนโลยี เพื่อให้เป็ นไปตามสนธิสัญญา รวมทั้งปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิ ดของผู้ ให้บริการเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุม
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายต่อการเลี้ ยง
และดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

๑๑
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๔. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง

จานวน ๒๖ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ

๑๒
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
2๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ

๑๓

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๑๘ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
2. ร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
3. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
1๐. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
1๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
1๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
1๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....

๑๔
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
1๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
1๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
หมายเหตุ ร่างพระราชบัญญัติลาดับที่ 3 - ๑๘ ชะลอการบรรจุระเบียบวาระไว้ก่อน เพื่อให้มีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกาหนด

๖. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน

จานวน ๒๕ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจาบ้านและหมอประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครสมุย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาและจาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง กับคณะ

๑๕
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันสาปะหลัง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการออมเพื่อการเกษียณแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการขุดคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยโรจน์ กับคณะ
2๔. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
2๕. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ

๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จานวน ๑ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ

๑๖

๗. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

จานวน ๑๙ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลโท พงศกร รอดชมภู กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินบานาญประชาชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อยไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุทิน คลังแสง กับคณะ

๑๗
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติบานาญพื้นฐานถ้วนหน้า พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาววรรณวิภา ไม้สน กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติบานาญผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค กับคณะ

๘. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุทิน คลังแสง กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
หมายเหตุ ผู้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม

๙. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ

จานวน 1 ฉบับ

๑๘

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ เพื่อให้กระบวนการจัดทารัฐธรรมนูญ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จ ฉัย ว่าร่ างรัฐ ธรรมนูญแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ที่เสนอมามีห ลั ก การไม่ ต้ องห้ า มเสนอ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
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
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จ ฉัย ว่าร่ างรัฐ ธรรมนูญแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ที่เสนอมามีห ลั ก การไม่ ต้ องห้ า มเสนอ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๙๘,๐๔๑ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๐๓
มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๗๙ ยกเลิกหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๗ ถึงมาตรา ๒๖๑ ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยกเลิกการกาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ จากัดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๕๖ ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง ยกเลิกกระบวนการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระและตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ส รรหาตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ชุ ด ใหม่ การจั ด ท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จ ฉัย ว่าร่ างรัฐ ธรรมนูญแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ที่เสนอมามีห ลั ก การไม่ ต้ องห้ า มเสนอ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕

๑๙
- ประธานรัฐสภาอนุญาตบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ในคราวประชุมร่ ว มกัน ของรัฐ สภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๓วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ได้พิจารณาและลงมติไม่รับหลักการ

๒. ร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าชื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา

จานวน ๔๓ ฉบับ
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 ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานรัฐ สภาวินิ จฉั ยว่า เป็ นร่า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปารเมศ โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๗ คน
สาระ เพื่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ทาให้
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การอ้ อ ยและน้ าตาลทราย เพื่ อ เป็ น
การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจาหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการกาหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภ าพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และมีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ
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

๒๐
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา
และลงมติรับหลักการและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๕๙ คนเพื่อพิจารณา
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภา จานวน ๑๔ ฉบับ
๑. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสยันต์ พรมดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๒๑๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับยาแผนไทยและยาแผนโบราณ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดการควบคุม คุ้มครอง สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนายาแผนไทยและ
ยาแผนโบราณให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ของสังคมในปัจจุบัน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗ เสร็จแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
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

๒๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิมิตร์ เทียนอุดม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓,๒๖๔ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้รัฐต้องจัดสรรให้มีบานาญแก่บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีและมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
เป็นบานาญพื้นฐานและประกันรายได้สาหรับผู้สูงอายุทุกคน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง
๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายต้นน้า นิยมาภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๗๓๘ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อให้มีกฎหมายในการบริหารจัดการพืชเสพติดที่ให้คุณทางการแพทย์ที่ครบวงจรทั้งระบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายกลินท์ สารสิน กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๑๔๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อให้มีการพัฒนาปฏิรูประบบการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง
๖. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๘๒๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒ นาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ทาหน้าที่พิจารณา
ขึ้นทะเบียนไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ดาเนินการร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ในการเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรให้มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ส่งเสริมให้มีการแข่งขันตามประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้มีวิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมือง

๒๒
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานรัฐ สภาวินิ จฉั ยว่า เป็ นร่า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 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
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๗. 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
๘. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปัญจเดช สิงห์โท กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๔๔๐ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๘ ห้ามออกใบอนุญาต
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้แก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงหรือนามาใช้แสดงเพื่อความบันเทิงที่ขัดกับ
พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าชนิดนั้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด 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
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี

๒๓
๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุนี ไชยรส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๒๙๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอื่น
ในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น กลไกในการช่ ว ยจั ด การปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าและปั ญ หาความขั ด แย้ ง
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศและนาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสานักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเฉลิมชัย สมมุ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๕,๕๙๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้ส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรกร เช่น กัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางยา
กาหนดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกเพื่อเป็นอาชีพ สามารถผลิตหรือส่งขายให้หน่วยงาน
ที่ต้องการผลิตเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายดิเรก พรสีมา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๔,๕๐๖ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล การจัดการระบบการศึกษาต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เพิ่มการมีส่ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาของภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา

๒๔
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวณี ปิ่นประทีป กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓,๓๔๕ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ ง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาคนในชาติให้มีความพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ ปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีงามตามหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
มีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๒๘๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการทาการประมง
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี

๒๕
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ เจริญชัย กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรทาให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างอิสระ เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มี
เสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๐
ได้กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้ริเริ่ม

จานวน ๒๗ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ในลั ก ษณะแชร์ ลู ก โซ่
กาหนดการกระทาในลั กษณะแชร์ ลูกโซ่ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่ว ยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รวมถึงกาหนด
บทกาหนดโทษห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือกระทาการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลที่ประสงค์
จะแปลงเพศ และบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๖
๓. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธนชน มุทาพร กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๕. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ส่งเสริมสนับสนุนการนากัญชา กระท่อม และพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชูชาติ ผิวสว่าง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีสานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตาบล
สภาองค์กรชุมชนจังหวัด และสภาองค์กรชุมชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมสาคัญ
ในกระบวนการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย

๒๗
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวินัย นาคนิรันดร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ก าหนดให้ รั ฐ ต้อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ที่ ดิ น ที่ท ากิน
โดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๘. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่ในการกาหนดจรรยาบรรณ ควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดสวัสดิการเพื่อการดารง
อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กาหนดให้ดาเนินการให้อาชีพศิลปินมีประสิทธิภาพ
และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุมะนัส โคมเปือย กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ผู้ริเริ่มแจ้งความประสงค์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ เพื่อนากลับไปดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเอกภพ กตัญญู กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้ผู้ประกันตนตามหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ และเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนให้ส ามารถยื่นขอเงินประโยชน์ทดแทนกรณีช ราภาพเพื่อตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประกันตน

๒๘
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ก าหนดให้ รั ฐ ต้อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการครอบครองที่ ดิน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ที่ ดิ น ที่ท ากิน
โดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ มีกลไกในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมือง อย่างทั่วถุงทุกด้านและสนองตอบ
ต่อวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่เคารพ ปกป้อง และทาให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได้จริง
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งต้องอานวยการและกากับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร่วม ตลอดจน
กาหนดให้ มีเครื่ องมื อและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจูงใจให้ ผู้ ประกอบการที่เป็นต้นเหตุส าคัญของ
การก่อหมอกควันพิษ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๙
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดคุณสมบัติเพื่อสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดี
ไม่ ป ระพฤติ ต นผิ ด ศี ล ธรรมจรรยาและมี ม าตรฐานสากล เพื่ อ แนะน าและสั่ ง สอนเด็ ก ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถดารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดคุณสมบัติเพื่อสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดี
ไม่ ป ระพฤติ ต นผิ ด ศี ล ธรรมจรรยาและมี ม าตรฐานสากล เพื่ อ แนะน าและสั่ ง สอนเด็ ก ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถดารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขวิธีการคานวณบ านาญ และกาหนดให้ สิ ทธิและทางเลื อกแก่ข้าราชการในการรับบาเหน็ จ
บานาญและการเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๓๐
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดการคานวณบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกาหนดเงินเป็นค่าครองชีพ
เพื่อช่วยเหลือการดารงชีพให้แก่ข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจและการจัดระเบียบบริหารราชการาของกระทรวงพระพุทธศาสนา
ให้ชัดเจน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ จัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อรับผิดชอบส่งเสริมและทานุบารุงรวมถึงให้การควบคุมกากับ
การดูแลบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านพระพุทธศาสนา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๑
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดขอบเขตของหลักธรรมาภิบาล กาหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และจัดตั้ง
สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติและสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เปลี่ยนสถานะของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐบาล สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของ
ประชาชนทุกกลุ่ม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาสั่ งจ าหน่ ายเรื่ อ ง เนื่องจากเป็นร่ างพระราชบัญ ญัติ ที่ ไ ม่มี ห ลั กการเป็น ไปตาม
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างความยุติธรรมในสังคม
และรักษาระบอบนิติรัฐให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีความจาเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะ
บังคับใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือทรัพยากรส่วนกลางที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินมาอานวยความสะดวก
เพราะมีพระราชบัญญัติธุรกิจท่องเทียวควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทุกศาสนิกชนที่ประกอบ
ธุรกิจประเภทนี้ต่างใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๒
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด ยกเลิกคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขปรับปรุงโดยให้สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยมีมหาเถรสมาคมรับสนองงาน
ตามพระบัญชาภายใต้อานาจของกฎหมายและพระธรรมวินัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๓

การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
๑. ร่างข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนันต์ ผลอานวย
นายศุภชัย ใจสมุทร และพันเอก เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
สาระ ปั จ จุ บั น ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) การเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (covid-๑๙) ลดลงได้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการในการ
ประชุมไม่สามารถกระทาได้ด้วยข้อจากัดด้านกฎหมาย ดังนั้น จึงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อกาหนดให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารและคณะอนุ กรรมาธิ ก ารสามารถใช้วิธี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๓ ฉบับ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ
จานวน ๓๐ คน โดยถือร่างของนายอนันต์ ผลอานวย เป็นหลักในการพิจารณา กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีค รั้ง ที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ร่างข้อบังคับที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง
๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
๒. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล
๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับนายวรภพ วิริยะโรจน์ เป็นผู้เสนอ
๔. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

จานวน ๔ ฉบับ

๓๔

การพิจารณาญัตติ
๑. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑.๑ ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ

จานวน ๒ เรื่อง รวม ๓ ญัตติ

๑. เรื่ อง ป้องกัน และแก้ไ ขปัญ หาสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ (ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
2) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
สาระ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ระลอกใหม่ เกิดผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจมากที่สุด
ซึ่งหากจะมีการล็ อคดาวน์ อีกครั้ งอาจส่ งผลทาให้ ธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก จึงอยากให้ รัฐ บาลรอบคอบ
มีการทบทวนแนวทางการแก้ปั ญหาอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้เสนอแนะ
แนวทางเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณา ประกอบกับในระยะเวลานี้ประชาชนให้ความสนใจแนวทางการฉีดวัคซีน
ให้กับคนไทยในอนาคตอันใกล้ และจากการติดตามการดาเนินการรัฐบาลได้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิต
วัคซีนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด จึงเห็นควรที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา
ดาเนินการ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๐ และส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไปดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลการดาเนิ น การ สภาผู้ แทนราษฎรได้พิ จารณาและมี มติส่ งให้ ค ณะรัฐ มนตรี รับ ไปพิจ ารณาด าเนิ น การ
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
2. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
ผู้เสนอ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
สาระ เนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้เกิดเหตุประสบภัยน้าท่วมขึ้น ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงมากที่สุด โดยประชาชน
ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจานวนมากและได้รับความเดือดร้อนจากน้าท่วม ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ถนนชุดรุดและสะพานได้รับความเสียหาย
ไม่สามารถสัญจรได้ ดังนั้น จึงต้องการให้รัฐบาลสั่งการในแนวบูรณการเข้าไปในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
โดยเร่งด่วนเช่น ด้านอาหาร สุขภาพอนามัย โรคภัย ที่พักอาศัย การคมนาคม งบประมาณ เป็นต้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติส่ งรัฐบาลดาเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ เสนอด้วยวาจา

๓๕
๑.๒ ญั ต ติ ที่ ส ภามี ม ติ ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาซึ่ ง สภาได้ พิ จ ารณารายงาน
ของคณะกรรมาธิการแล้ว
จานวน ๕ คณะ รวม ๓๖ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
1) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่
ผู้เสนอ นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
2) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับ โครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร และนายชาดา ไทยเศรษฐ์
สาระ โครงการก่อสร้ างอาคารรั ฐ สภาแห่ งใหม่ กาหนดให้ แล้ ว เสร็จภายใน ๙๐๐ วัน หรือภายในวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีความล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องเช่าหอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ สาหรับใช้ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว ส่งผลต่อการใช้งบประมาณในการเช่าสถานที่หอประชุม บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) และความไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาประธานรัฐสภามีคาสั่ง
ให้ ย้ ายมาใช้ห้ องประชุมวุฒิ สภา อาคารรั ฐสภา (เกียกกาย) เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ งใหม่
ยังไม่แล้วเสร็จ และมีการขยายเวลาออกไปอีก ๓ ครั้ง แต่ห้องประชุมดังกล่าวมีที่นั่งไม่เพียงพอในการรองรับการประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ทาให้เกิดความสงสัยของประชาชนว่าสาเหตุแห่งความล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด ผู้เสนอจึงได้เสนอ
ญัตติดังกล่าว ต่อประธานสภาเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๒ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ งใหม่
และลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกต
ดังกล่าวต่อสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิจ ารณาศึ กษาหาแนวทางการแก้ไ ขปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้ กั ญชา กัญชง
และกระท่อมอย่างเป็นระบบ
1) ญัตติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้
และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
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2) ญัตติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ
การนากัญชา กัญชง ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
3) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายเทพไท เสนพงศ์
4) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาการใช้
กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
5) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
6) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการปรุงตารับยา
โดยมีส่วนผสมของกัญชาในสถานพยาบาลและคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
สาระ จากการที่กฎหมายได้บัญญัติให้ใบกระท่อมรวมถึงกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ ทาให้เป็น
พืชต้องห้าม หากมีไว้ในครอบครองจะมีความผิดส่งผลให้สังคมและประเทศสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์
จากทั้งใบกระท่อมและกัญชาเป็ นอย่ างมากทั้งการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ
ซึ่งเกิดจากข้อจากัดทางด้านกฎหมายรวมทั้งยังมีการนาเข้าอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น
สภาผู้แทนราษฎรจึงควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกั บ
การใช้กัญชา กัญชง และใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๖ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ครบกาหนดในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษา ครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครบกาหนดวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาครั้งที่สอง ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วอนุญาตให้ตามคาขอ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป (ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๓ (สมั ย สามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ห นึ่ ง ) เป็ นพิ เศษ ในวั นพุ ธ ที่ ๑๐ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓)
ครบกาหนดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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- สภาผู้ แทนราษฎรได้ ล งมติ เห็ นชอบให้ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญฯ ขยายระยะเวลาครั้ ง ที่ ส าม
ในการพิ จารณาศึ กษาออกไปอี ก ๓๐ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครบกาหนดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ ล งมติ เ ห็ น ชอบให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ขยายระยะเวลาครั้ ง ที่ สี่
ในการพิ จารณาศึ กษาออกไปอี ก ๓๐ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๒๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครบกาหนด
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
- คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงานส่ งมายังสภาผู้ แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
อยู่ระหว่างประธานสภาพิจารณาอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้
กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ และลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการลอบ
ประทุษร้ายประชาชน
1) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษา ติดตามการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน
ผู้เสนอ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
2) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
3) ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ เพื่ อ สื บสวนข้ อเท็จ จริ ง กรณี
การลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง
ผู้เสนอ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ
4) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีประชาชนที่ถูกทาร้ายและสูญหาย
ผู้เสนอ นายอันวาร์ สาและ
5) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาและ
ศึกษาการสูญหาย ตาย บาดเจ็บ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
6) ญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางมุกดา พงษ์สมบัติ
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7) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดาเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายนิรามาน สุไลมาน
8) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษ
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ผู้เสนอ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
9) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์
การประเมิ น ผลการบั ง คับ ใช้ พ ระราชก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อประกอบการพิจารณาการบังคับใช้หรือขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
สาระ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ มีอัตราความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งความรุนแรงทาง
ด้านร่ างกายและจิ ตใจ ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาเบื้องต้นของ
ความสงบสุขในสังคม หรือปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคม ดังเช่นกรณีสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
และกระบวนการยุติธรรมแล้ว ยังมีสาเหตุสาคัญมาจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ในการจับกุมประชาชน การ
ท าร้ ายประชาชนในระหว่ างการจั บ กุ ม หรื อระหว่ างการควบคุ ม ตั ว นอกจากนี้ ยั งมี ปั ญหาความรุ น แรง
ในกรณีเหตุการณ์ลอบทาร้ายประชาชนที่เป็นนักกิจกรรมหรือผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมือง โดยมีสาเหตุมาจาก
การทากิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งไม่สามารถจับตัวผู้กระทาความผิดได้ ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน เพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๙ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
กาหนดระยะเวลาพิ จารณาศึ กษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ซึ่งจะครบกาหนดระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ (ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๓๙
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามั ญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
เป็นพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจาร ณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การลอบประทุษร้ายประชาชน และลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
แล้ ว ให้ ส่ งรายงานและข้อสั งเกตดัง กล่ าวต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิจารณาดาเนินการต่ อ ไป ในคราวประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
จานวน ๑๐ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
๒) ญั ต ติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จ ารณาสอบสวนปั ญ หาระบบ
การตรวจสอบการชาระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวทาง
การปรับลดดอกเบี้ยและวิธีการชาระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนปัญหาการคิดดอกเบี้ย
กับลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการบริหารจัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นายสรชัด สุจิตต์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของผู้ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยขอให้งดเบี้ยปรั บ
และพักการชาระหนี้ ๕ ปี
ผู้เสนอ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การค้างชาระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมกับหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ และเงื่อนไข
การชาระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

๔๐
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและแนวทาง
การบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสม
ในการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนโยบายส่งเสริมการดาเนินการ
ชาระคืนหนี้ของลูกหนี้
ผู้เสนอ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
๑๐) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการเยียวยาและช่วยเหลือลูกหนี้ของกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวานิชย์
สาระ เนื่ อ งจากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) นั้ น มี ลู ก หนี้ ที่ ผิ ด ช าระหนี้ เ ป็ น จ า นวนมาก
และมีลูกหนี้หลายรายที่ผิดนัดชาระหนี้จนทาให้จานวนหนี้สูงท่วมเงินต้น ทาให้ไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้
คืนแก่กองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกาหนดได้ ซึ่งต้องถูกฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมาย ลูกหนี้จึงมีปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ น ปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ผู้ กู้ ซึ่ ง เป็ น ลู ก หนี้ ห ลายรายถู ก ปรั บ จากการผิ ด นั ด ช าระหนี้
ต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราที่สูงถึงอัตราร้อยละ ๑๒ - ๑๘ ต่อเนื่องหลายปี กลายเป็นปัญหามูลค่าหนี้สูงเกินกว่า
เงินต้นเป็นจานวนมากเกินความสามารถของลูกหนี้ที่จะชาระได้ ทาให้เกิดผลกระทบในวงเงินหมุนเวียนที่จะให้
ผู้มีความประสงค์รายต่อไป
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รวม ๑๐ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา
จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๑ ครั้ ง ที่ ๒๗ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๓) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔๑
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
สาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบหากรัฐบาล
จะอนุมัติลงนามในข้อตกลง CPTPP หรือความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership)
ผู้เสนอ นายศุภชัย ใจสมุทร
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจาก
การเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (cptpp)
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ กับคณะ
๔) ญัตติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึ กษาประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการเข้าร่วม
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership - CPTPP)
ผู้เสนอ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อการเข้าร่วม
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย
ผู้เสนอ นางสาวจิราพร สินธุไพร
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ กับคณะ
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วม CPTPP
ผู้เสนอ นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
๙) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบในเรื่อง
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive
and Progressive Agreement of Trans - Pacific Partnership : CPTPP)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive
and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรื อ CPTPP เป็ น ความตกลงการค้ า เสรี
ที่ครอบคลุมในเรื่ องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่ว มกันระหว่า ง
ประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เตรียมพิจารณาอนุมัติลงนาม

๔๒
ในข้อตกลง CPTPP แล้วแต่ต่อมาได้มีการถอนวาระออกไป เนื่องจากมีการคัดค้านเป็นจานวนมาก โดยเกรงว่า
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบต่อระบบการผลิต
ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านระบบสาธารณสุขของประเทศ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ต่างชาตินาพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทย
ไปวิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่แล้วจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง ที่สาคัญคือเรื่องกลไก
ระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติกับรัฐบาลไทย เปิดช่องให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นสามารถฟ้องรัฐบาล
ไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่อาจจะเกิด
ผลกระทบต่อนโยบายป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุม
และก้าวหน้าสาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
เป็นพิเศษ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๓๐ 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
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.๓ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน
ต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา)
จานวน ๓ คณะ รวม ๑๘ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาการบารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ
จานวน 4 ญัตติ
1) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน
ในพื้นที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
2) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญ หาการพั ฒ นา
ทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์

๔๓
3) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหา
การบารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
4) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
สาระ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องจัดทาและบารุงรักษาสาธารณูปโภค
ให้กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจนกว่าจะสิ้นสภาพความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
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 บนที่ดินเอกชนได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด
แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกากับดูแลให้มีการจัดทาและบารุ งรักษา
สาธารณู ป โภคหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น บนที่ ดิ น เอกชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการรับบริการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้สอย
ร่วมกันแบบไม่มีคุณภาพ ขาดการบารุงรักษา เช่น ปัญหาน้าท่วมขัง ขาดแคลนไฟส่ องสว่าง ซึ่งหน่วยงาน
ราชการไม่ ส ามารถเข้ าไปด าเนิ น การแก้ ไ ขปัญ หาดั ง กล่ า วให้ กั บ ประชาชนได้ จึ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาการพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปใช้ ส อยร่ ว มกั น
บนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินการ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
พิจารณาศึกษา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง
ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ

๔๔
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่า ยโอน
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางบุญรื่น ศรีธเรศ
สาระ กรมทางหลวงชนบทได้ ถ่ า ยโอนถนนทางหลวงชนบทให้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต่ า ง ๆ
ทั่ว ประเทศ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยกาหนดให้กรมทางหลวงชนบทต้องส่งงบประมาณเพื่อดูแลรักษาและซ่อมบารุงถนนทางหลวงชนบทต่าง ๆ
ที่ได้รับโอนมา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมทางหลวงชนบทไม่ได้ส่งงบประมาณมาช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างถนนใหม่
หรือบารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชารุดเสียหายแต่อย่างใด ทาให้ตกเป็นภาระขององค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลต่าง ๆ ซึ่งมีงบประมาณจ ากัด อยู่แล้ ว ไม่ส ามารถที่จ ะดู แลรั ก ษาและซ่ อมบ 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
๓. ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย

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) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
ประกาศกาหนดแนวเขตการทาประมงชายฝั่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการประมงของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์

๔๕
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พาณิชย์และประมงชายฝั่ง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พื้นบ้านและพาณิชย์
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๘) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้าน
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๙) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแก้ ไ ขปั ญ หา
ประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน
ผู้เสนอ นายสมชาติ ประดิษฐพร
๑๐) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมง ทั้งประมง
พาณิชย์และประมงพื้นบ้านครอบคลุมทั้งด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพประมงอย่างเป็นรูปธรรม
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
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 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔๖

๑.๔ ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
และรายงานต่อสภาซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(รอการบรรจุระเบียบวาระ)
จานวน ๒ คณะ รวม ๒๐ ญัตติ
คณะกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๑ คณะ รวม ๑ ญัตติ

๑. ญัตติศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ตกต่า
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาเรื่ อ งราคาหนั ง สั ต ว์
โค - กระบือ ตกต่า
ผู้เสนอ นายอนุชา น้อยวงศ์
สาระ เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหนังโค - กระบือตกต่ามาก ซึ่งจากเดิมราคาหนังโค - กระบือ กิโลกรัมละ
๓๕ บาท ปัจจุบันมีราคาเหลือเพียง ๕ บาท สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานฟอกหนังในประเทศไทยมีการนาหนัง
โค - กระบื อ จากต่ า งประเทศเข้ า มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมโรงงานฟอกหนั ง ภายในประเทศเป็ น จานวนมาก
เนื่องด้วยมีการยกเว้นภาษี และการนาหนังโค - กระบือดังกล่าว ส่ง ผลให้มีการกดราคาหนังโค – กระบือ
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังกลายเป็นสถานที่รองรับขยะพิษที่สืบเนื่องมาจากการนาหนั ง
โค - กระบื อจากต่างประเทศเข้ามาฟอก จึงเสนอให้ ส ภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์
โค - กระบือตกต่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ ตกต่า และ
มีมติให้ ส่ งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
คณะกรรมาธิการวิสามัญ

จานวน ๑ คณะ รวม ๑๙ ญัตติ

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ จานวน ๑๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้า 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

๔๗
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้าลุ่มน้า
เมย กก ปิง วัง ยม และน่าน
ผู้เสนอ พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้า
บริเวณลุ่มน้าชีและลาน้าสาขาแบบบูรณาการ
ผู้เสนอ นายฉลาด ขามช่วง กับคณะ
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้า
ในแม่น้าโขง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง
เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๐) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จารณาศึกษาการพั ฒ นาและ
บูรณาการลุ่มแม่น้าสงครามอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายเกษม อุประ
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดทา
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าในแม่น้าลาพะยัง ตั้งแต่บริเวณตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
จนถึงบริเวณอาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสนอ นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็ บน้า
ลาเซบายและลาห้วยโพง
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ
และบูรณาการพื้นที่หนองหาร ลุ่มน้าก่า ลุ่มน้าอูน และลุ่มน้าสงคราม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๔) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไ ขปัญหา
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค 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

๔๘
๑๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการน้าอย่างเป็นระบบของลุ่มน้าโขง เลย ลาพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล
ผู้เสนอ นายขจิตร ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้าในแม่น้าโขง
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายอิสสระ สมชัย
๑๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน้า
จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บน้าลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม
ผู้เสนอ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
สาระ ปัจจุบันเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่ว งฤดูแล้ งและปั ญหา
น้าท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจาทุกปี ทาให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ได้รับความเดือดร้อน
เป็ น อย่ า งมาก กล่ า วคื อ ในฤดู แ ล้ ง ไม่ มี น้ าเพื่ อ ใช้ ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภคอย่ า งเพี ย งพอ ส่ ว นในฤดู ฝ น
ก็ประสบปัญหาน้าท่วมน้าหลากทาให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อรายได้ในการดารงชี พ
และชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในพื้ น ที่ แม้ ว่ า จะมี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และแก้ปัญหาผ่านโครงการต่าง ๆ แต่ก็พบว่ายังขาดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากไม่มี
การบริ ห ารจั ดการน้ าอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ นอกจากจะไม่ส ามารถแก้ปัญหาได้แล้ ว ยังมีแนวโน้มที่ปัญหา
ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อจะได้นาปัญหาต่าง ๆ
มาศึกษาวิเคราะห์ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน
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
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ 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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ค ณะกรรมาธิ ก ารฯ
ถอนรายงานดังกล่ าวเพื่อ น าไปพิจ ารณาทบทวนใหม่ ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น (ขยายเวลาครั้ ง ที่ ๕) ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔๙
๑.๕ ญั ต ติ ที่ สภามี มติ ตั้ งหรื อมอบหมายให้ ค ณะกรรมาธิ การพิ จารณาซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการ
จานวน ๒๐ คณะ รวม ๑๔๐ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๑๑ คณะ รวม ๙4 ญัตติ
๑. 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 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรู ปประเทศ
ด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด สุจิตต์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปั ญหา
หนี้สินครู
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ กับคณะ
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหา
หนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา

๕๐
สาระ ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ภาระครอบครัว ความไม่มีวินัยของครู รวมถึงปัญหาด้า นโครงสร้างของระบบการบริหารบุคคล 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 (สมัยสามัญประจาปีครั้ง
ที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจ ารณาศึกษาปัญหายาเสพติด 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
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ

๕๑
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
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
๓. (ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
และหาแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

๕๒
สาระ การกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องภารกิจการจัดบริ การ
สาธารณะที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้กากับ
ดู แล หน่ ว ยงานเกิ ดปั ญหาในการปฏิ บั ติ งานที่ ซ้ าซ้ อนที่ เ กิ ดจากระเบี ย บและกฎหมาย จึ งเสนอมาเพื่ อ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญฯ
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
(ข) ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหา
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการ
ตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
จานวน ๑๓ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายชัยชนะ เดชเดโช
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่า ยโอน
ภารกิจ การกระจายอานาจ ตลอดจนปัญหาการกากับดูแลตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งองค์กร
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

๕๓
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
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
ผลการด าเนิ น การ สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๑๓ ญั ต ติ และมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ญั ต ติ ดั ง กล่ า ว
ให้คณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจ ารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริ การสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
และหาแนวทางในการแก้ ไ ขเรื่ อ งการถ่ า ยโอนภารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา โดยญัตติทั้ง ๑๓ ฉบับรวมพิจารณาเป็นญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ ไขปัญหาการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีอิส ระในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กระทรวงท้องถิ่น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้า
ลงดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างทั่วถึง
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา

๕๔
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 ดเป็ นจ านวนมากส่ งผลให้ มี
ผู้เสียชีวิตละได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งทรัพย์สินเสียหายซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เกิดจากการที่มี
สายไฟและสายสาธารณูปโภคแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และพาดอยู่บนกิ่งไม้ในลักษณะระเกะระกะซึ่งเป็นปัญหา
ที่อยู่ต่อเนื่องมายาวนาน อีกทั้งเป็น การลดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงควรให้มี
การดาเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบเพื่อไขปัญหา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๔ ญั ต ติ และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
๕. 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
๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางในการ
ขุดคลองไทยเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย
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

๕๕
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทาโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางน้า (คลองไทย) ทางบก (รถไฟความเร็วสูง) และทางอากาศ
(สนามบิน ศูน ย์กลางอาเซี ยน) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern
Economic)
ผู้เสนอ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สาระ คลองไทยเป็นคลองหนึ่งที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก เป็นการสร้างเส้นทาง
เดินเรือใหม่ย่นระยะทางการเดินเรือที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ทางทหารใช้เป็นเส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ามัน เรือขนสินค้า เรือประมง เรือดาน้า
สามารถเข้าออกได้โดยไม่ผ่านน่านน้าประเทศเพื่อนบ้าน ประหยัดพลังงานและการใช้น้ามัน ทาให้ผู้ประกอบการ
มี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น และสร้ า งเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง พิ จ ารณาศึ ก ษา
ความเหมาะสมของการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
เพื่อต่อยอดการพัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ มีการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ทาให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนา
ในระยะยาว พร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค การคมนาคมทางน้า
และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทยและการพัฒ นาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
- 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
วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพั ฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณา เนื่องจาก
เป็นญัตติทานองเดียวกับญัตติอีก ๙ ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติและเพื่อประโยชน์ในการประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕๖
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จานวน ๑๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทา
กินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากินและ
การออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากินและที่ดินป่าไม้ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๗) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึก ษาปัญ หาที่ดิน ท ากิ น
และการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
เรื่องที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนายสิงหภณ ดีนาง
๙) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาศึก ษาปัญ หาที่ดิน ท ากิ น
ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ
๑๐) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิจารณาศึกษาปัญ หาที่ดิ น และ
การออกเอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทากิน
ของประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร และนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

๕๗
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการออกเอกสาร
สิทธิและที่ดินทากิน
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๑๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญเพื่ อพิ จารณาปั ญหาที่ดิน ท ากิ น
ของราษฎรทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สาระ ปัญหาที่ดินทากินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินเป็นปัญหาที่มีความสาคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดินของรัฐ
ปั ญหาการกระจายการถือครองที่ดิน อย่างไม่เ ป็นธรรม การไม่รับรองสิ ทธิของประชาชนที่ ได้ครอบครอง
และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ทาให้มีการผลักดันและขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ที่กาหนด
เป็นแนวเขตของรัฐ 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
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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิ การวิสามัญฯ 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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๘
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา
เยี ยวยาและฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ได้ รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙
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
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ
๕) ญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ติ ด ตามตรวจสอบการใช้
งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหา 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 จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้
เงินตามพระราชกาหนดทั้ง ๓ ฉบับ

๕๙
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
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
จานวน ๗ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน
บัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาดาเนินการศึกษาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่เหมืองหิน และผลกระทบจากเหมืองแร่เหมือนหิน
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาเร่ ง รั ด การแก้ ปั ญ หา
การประทานบัตรเหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพื้นที่ป่าไม้
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน
บัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ และนายนิยม เวชกามา
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และการทาเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๗) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาศึ ก ษาการแก้ ปั ญ หาการให้ ป ระทานบั ต รเหมื อ งแร่
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์ รัชกิจประการ

๖๐
สาระ เนื่ อ งจากการท าเหมื อ งแร่ ใ นประเทศไทยท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
ของประชาชน เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบ
ต่อแหล่งน้าใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนจากสารอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดจากกระบวนการออกประทานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม (EIA) ที่มีปัญหา การทาประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่ว นร่ว มของประชาชน การดาเนิน การ
ที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) 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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๙. 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
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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
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
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเล
กัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และนายนริศ ขานุรักษ์
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึ กษาปัญหาและพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
สาระ จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเล ทาให้ที่ดินของรัฐและประชาชน
เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาปัญหาและการพัฒนา
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ทรั พยากรธรรมชาติ ทางทะเลและชายฝั่ ง ของประเทศเพื่ อป้ อ งกัน และรั ก ษาผลประโยชน์ข องประชาชน
และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวม ๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
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
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๑๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจานวน
บุกรุกที่ทากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้ างป่า
บุกรุกพื้นที่ทากินของประชาชน
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
ช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหากรณีช้าง
ป่ า ออกนอกเขตอนุ รั ก ษ์ พั น ธ์ สั ต ว์ ป่ า เข้ า ท าลายทรั พ ย์ สิ น และพื ช ผลทางการเกษตรของประชาชน
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
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๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกเข้าทาลายทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร และทาร้ายประชาชน
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ
สาระ เนื่ องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึ้น
เป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณช้างป่าก็มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
อาหารมีมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
ของช้างป่า ทาให้ช้างป่าออกมาหาอาหารกินในพื้นทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน บางครั้งรุนแรง
ถึงขั้นทาร้ายประชาชนในพื้นที่จนถึงแก่ชีวิต และยังส่งผลเสียต่อช้างป่า เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมีด้วย
โดยในปัจจุบันทางราชการยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจานวนช้างป่า มาตรการแก้ไขการบุกรุกของช้างป่า
และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งปั ญ หาช้ า งป่ า รวม ๘ ญั ต ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ 90 วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
คณะกรรมาธิการสามัญ
จานวน ๙ คณะ รวม ๔๖ 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

๖๔
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
เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนว่า
ทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็กไทยยังไม่ต อบสนองต่อตลาดแรงงาน ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่อง
ของความเหลื่ อมล้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะที่เกิดจากสถานศึกษา เช่น หลั กสู ตรการศึกษา คุณภาพของ
ครูผู้สอนและสัดส่วน ขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น หากปล่อยให้ความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาเกิดขึ้นก็จะนาไปสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๘ ญั ต ติ (รวมกั บ ญั ต ติ เ รื่ อ ง ๒) และมี ม ติ ส่ ง ให้
คณะกรรมาธิการการวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญัตติ ส่ งให้
คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 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
- 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
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรู ปประเทศ
ด้ า นการศึกษาและแก้ไ ขปัญหาเร่งด่วนด้า นการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงาน
ในอนาคต
ผู้เสนอ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และนายสฤษดิ์ บุตรเนียร

๖๕
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการออกกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปฏิรูปการศึกษา
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
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๙ ญั ต ติ (รวมกั บ ญั ต ติ เ รื่ อ ง ๑) และมี ม ติ ส่ ง ให้
คณะกรรมาธิการการศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
๒. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๓ ญัตติ
- ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จานวน ๓ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผน
การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

๖๖
สาระ เนื่องด้วยอัตราการเกิดของประชากรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ลดลง ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการยุ บหลั กสู ตร สาขาวิชา ยุบห้ องเรียน และอาจจะต้องเลิ กจ้างอาจารย์
หรือเลิกกิจการในที่สุด จากปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีที่นั่ง
ในมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้เรียนสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการไม่มีการวางแผนการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด หลายสาขามีผู้จบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่บางสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล
ยังขาดแคลนจานวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูต รการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและก้าวทันต่อเทคโนโลยี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๘ ญั ต ติ (รวมกั บ ญั ต ติ เ รื่ อ ง ๑) และมี ม ติ ส่ ง ให้
คณะกรรมาธิการการวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญั ตติ ส่ งให้
คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) 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
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
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
กอรปกับในอดีตการบริหารจัดการข้าวเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการข้าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ขาดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าวและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๖๗
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
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ ซึ่งจะทาให้
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ง
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
จานวน ๒ เรื่อง รวม ๑๐ ญัตติ
- ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ
ส่วนบุค คลในการให้บริ การกับผู้บริ โภคและอัตราค่า โดยสารที่เ หมาะสมในพื้น ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา
การให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการกาหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ ปัญ หา
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

๖๘
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
นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะและรถรับจ้างสาธารณส่วนบุคคลเป็นจานวนมาก ซึ่งมีการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริการ แต่การบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้ ให้ บ ริ การไม่สุ ภ าพ ไม่มีระเบียบในการบริการจัดการ 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
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ญัตติศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร –
นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
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

๖๙
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 ศึกษาและออกแบบการก่อสร้างเส้นทาง
โดยกรอบการศึกษาโครงการใช้ระยะเวลา ๑๙ เดือน โดยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเจรจาและการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๒ ระยะ เพื่อเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศผลการดาเนินการเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงควรมีการศึกษา
ตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย รวม ๒ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) 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
๖. 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

๗๐
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
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๗. 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

๗๑
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์
และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวนมหาศาล ซึ่งผลจากการท่องเที่ยวได้นาความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคต่าง 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 ระบบส าธารณู ป โภคที่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจารณาญัตติ เกี่ ยวกั บเรื่ องแนวทางในการส่ งเสริ ม แก้ไขปัญหา และพั ฒนา
การท่องเที่ยวของประเทศไทย รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณา กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ข อขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาศึ ก ษาออกไปอี ก ๙๐ วั น
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๘. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน ๒ เรื่อง รวม ๕ ญัตติ
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่
สวนปาล์มน้ามันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทากินในพื้นที่อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ามัน
ที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

๗๒
สาระ ตามที่รัฐได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในภาคใต้ เมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว ทาให้ที่ดินดังกล่าวมีประชาชนหรือบริษัทเอกชน
ผู้ได้รับสัมปทานเดิมได้เข้าบุกรุกทาประโยชน์ในที่ดินจนเกิดปัญหา เช่น ปัญหาประชาชนเรียกร้องที่ดินทากิน
จากที่ดินสัมปทาน ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินซึ่งมีผู้ถูกจับกุมดาเนินคดี ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทาน
อ้างว่าได้มีการรังวัดที่ดินขอออก น.ส.๓ แล้ว ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของประชาชน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินสัมปทานบางแห่งที่ห มดอายุสั ญญาสั มปทาน และไม่มีส่วนราชการและเอกชนเข้า ใช้
ประโยชน์ ซึ่งได้มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าครอบครองทาประโยชน์ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเห็นควร
ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทาน
ในพื้นที่ภาคใต้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสั ญญาสั มปทานในพื้นที่
ภาคใต้รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ อ่าวมาหยาตั้งอยู่บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้
ของไทยซึ่งนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติให้ ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว กิจการร้า นค้า ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบ ทาให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยา
เนื่องจากพบว่าสมอเรือทาให้แนวปะการังได้รับความเสียหายโดยตั้งใจจะปิดอ่าว ๔ เดือน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุ ดกลั บ เปลี่ ยนเป็นปิดอ่าวอย่างไม่มีกาหนด กรณีดังกล่ าวจึงส่ งผลกระทบต่ อ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชนในพื้นที่
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสั ญญาสั มปทานในพื้นที่
ภาคใต้รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๗๓
๙. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๑ ญัตติ
๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ จ า น ว น ๑
ญัตติ
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 ารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสั ญญาสั มปทานในพื้นที่
ภาคใต้รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญ
ประจาปีครัง้ ที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๒. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาของสภา

จานวน ๑๓๕ ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่ อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่อง
การกาหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 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 การวิ ส ามั ญ พิ จารณาศึ ก 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 ซึ่งการชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หาบเร่แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒
ของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๖. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญพิ จารณาศึ กษาแนวทางแก้ ปั ญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย

๗๔
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของ
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ผลิต
สินค้าโอทอป
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริม
การอ่านในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๑. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาความเป็ น ไปได้
ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา
ผู้เสนอ นายสุรทิน พิจารณ์
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่ อหาแหล่ ง รายได้ ใ หม่ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
เข้าประเทศ
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ พลตารวจเอก ยงยุทธ เทพจานงค์
๑๔. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิจารณาศึก ษาการควบคุ ม และ
จัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๑๕. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญพิจารณาศึกษา การปรั บเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงใหม่
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๗. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลตารวจเอก เสรี พิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจาก
การเป็นกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕)
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกดบัตรแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ

๗๕
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๒๐. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทาง
กระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวพรรณิการ์ วานิช
๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการ
สร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึ กษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการ
แห่งใหม่
ผู้เสนอ นายเทพไท เสนพงศ์
๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิก ารวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไข
ปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น
๒๕. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญเพื่ อศึกษาและตรวจสอบติ ด ตาม
การปฏิรูปกองทัพ
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกฐานะสานักสงฆ์เป็นวัด
อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์
๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญเพื่อพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
ควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๒๙. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ ไ ข
สร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาปัญหาและแนวทาง
ให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางานของแรงงานนอกระบบ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

๗๖
๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
๓๒. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาเพิ่ ม ค่ า ป่ ว ยการและสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร ปริศนานันทกุล
๓๓. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษา และหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐-๖ ปี แบบถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๓๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๓๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็นแหล่งรายได้ ใหม่
จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๓๖. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ค่ า ตอบแทนและสวั สดิ ก ารให้ แ ก่ ก านั น
ผู้ใ หญ่บ้า น แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใ หญ่บ้า น อาสาสมัค รป้องกัน ภัยฝ่า ยพลเรื อน
(อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๓๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมสินค้า OTOP
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๓๘. 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
๓๙. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิจารณาศึกษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐-๖ ปี
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๔๐. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ ร ะบาดของตู้เกมส์ พนัน ไฟฟ้ า
(ตู้สล็อตแมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๔๑. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาศึ ก ษาการปฏิ รู ป องค์ ก รต ารวจและองค์ ก รอั ยการ
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์

๗๗
๔๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาทาเขื่อนป้องกันกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลไม่ให้น้าท่วมหรือน้าขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสฤษพงศ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ
๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการดาเนิน การ
ก่อสร้าง เขื่อนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้
จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๔๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาป้องกัน และแก้ไ ข
การแพร่ระบาดของตู้เกมส์พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวรจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเตรี ยม
ความพร้อมกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP)
ผู้เสนอ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา กับคณะ
๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการปรับเปลี่ยนเงิน
นิติยภัต (เงินเดือนประจาตาแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๔๙. ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตารวจและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดาเนินการยกฐานะ
สานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๕๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิ จารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
๕๒. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึก ษาปั ญ หาการพนั น
ออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ

๗๘
๕๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๕๔. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเกิด
สวัสดิการพื้นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กับคณะ
๕๕. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาการจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจจากโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูก
ผู้เสนอ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กับคณะ
๕๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การตั้งสานักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุ
หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายขจิตร ชัยนิคม กับคณะ
๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5
อย่างเร่งด่วน
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ กับคณะ
๕๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่
จากบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพิ่ มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ
61. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่ องระบบการจัด
จาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
ผู้เสนอ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
63. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ

๗๙
6๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
6๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูล
สุกรและน้าเสียจากฟาร์มสุกร
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
6๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
6๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้าเจ้าพระยาเน่าเสีย
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
6๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
ผู้เสนอ นางนาที รัชกิจประการ
6๙. 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
7๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญา
การขุดเจาะน้ามันและก๊าซในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายซูการ์โน มะทา กับคณะ
7๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล
ชีวมาตรส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
7๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนา
การปศุสัตว์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
7๓. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาผลกระทบจาก
การกระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
7๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
7๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อทาความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

๘๐
7๖. 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
7๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล
7๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
7๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา
การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบ
เกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
8๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพื่อชะลอ
หรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เสนอ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
8๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ
8๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับ
สวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
8๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
8๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
8๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้
และการครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
8๖. 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

๘๑
8๗. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาให้สร้ างเขื่อนมิตรภาพ
ลาน้าโขงที่อาเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน
8๘. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้ างสะพาน
เกาะสมุยถึงอาเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม
8๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และน้าท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการทาธนาคารน้าใต้ดิน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
9๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพื้นที่
สร้างเขื่อนแม่น้าโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
9๑. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ กษาการน าเชื้ อเพลิ ง
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
9๒. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญ พิจารณาศึกษาการพัฒนาฟื้ น ฟู
และการบริหารจัดการที่ทากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
9๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
9๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสนามบินสมุยแห่งที่ ๒
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
9๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและ
พัฒนาจากการทาการเกษตรเคมีไปสู่การทาการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
9๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
9๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจร
ติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck)
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
9๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง

๘๒
9๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
100. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์ม
น้ามันที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
10๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
10๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
10๓. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาและ
แนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
10๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเ ศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็น แหล่ ง
รายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
10๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออก
กฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
10๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปศุ สัตว์
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกเพื่อทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน
ที่มีราคาตกต่า
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
10๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดาเนินการ ศึกษาและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
10๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
และยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
10๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
110. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง

๘๓
11๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยว
เข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
11๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการ
และเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
11๓. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จารณาการหามาตรการแก้ ปั ญหาภั ย แล้ งเพื่ อ ช่ วยเหลื อ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้เสนอ นายอิสสระ สมชัย
11๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์)
เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
11๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน
และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
11๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนา
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
11๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ในบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
และการกาหนดมาตรการเพื่อกากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
11๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
ผู้เสนอ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
11๙. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจาก
การกระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
12๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
12๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

๘๔
12๒. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาการดาเนินการ
ยกฐานะสานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
12๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้าโขงป้องกันน้าท่วม น้าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
12๔. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
พัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
12๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกทาลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
12๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการดาเนินการ
เปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
12๗. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาควบคุ ม และ
จัดระเบียบภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
12๘. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
12๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
13๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย เพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
13๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง
ผู้เสนอ นายมานพ คีรีภูวดล
13๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
13๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อยเพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา

๘๕
13๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
13๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้า
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ

๓. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒๔ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาปัญหาน้าทะเลหนุน
น้าท่วมขัง และน้าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้ง ของภาคอีสาน
ผู้เสนอ นายภูดิท อินสุวรรณ์
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนู ญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
หน้า ที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎรตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๔๘
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๔. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี ถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่ ม
จานวนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนาวสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
6. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สิน
ชาวนา ชาวไร่ และเกษตรกร
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
7. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อให้
เกษตรกร อายุ ๖๐ ปี ได้รับบานาญ
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
8. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยง
การคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้าท่วมกรุงเทพฯ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
9. ญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทาง
การเชื่อมโยงการคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและป้องกัน
น้าท่วมกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค และนายพิเชษฐ สถิรชวาล

๘๖
10. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบ
โลจิสติกส์ในบริเวณพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
11. ญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาผลกระทบ
จากธารน้าแข็งหิมาลัยละลาย
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
12. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณและ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
13. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาระบบกลไก
การตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
14. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
15. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้
กฎหมาย โดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อนิรโทษกรรม เพิกถอนคาสั่งทางปกครองและชดเชย
เยียวยาผู้ประกอบการและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
ผู้เสนอ นายศักดินัย นุ่มหนู
16. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้า ว
หอมมะลิที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๑8. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาสนั บ สนุ น และพั ฒ นา
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑9. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้า
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
20. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้า
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

๘๗
21. ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ การวิส ามั ญพิ จารณาศึ ก ษาปั ญหาอุป สรรค
การเตรียมความพร้อม ความเป็นไปได้ที่จะเปิดใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการค้าชายแดน โครงการก่อสร้างรถไฟลาว – จีน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
22. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
23. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและ
จัดกรนาเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
24. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหม่
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน

๔. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๑ ญัตติ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ และแนวทางการปลูกพืชทดแทนยาสูบอย่างเหมาะสม
ผู้เสนอ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

๕. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

จานวน ๑ ญัตติ

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ผู้เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะจานวน ๒๐๘ คน
สาระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้ แ ทนราษฎร เสนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี เ ป็ น รายบุ ค คล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๑ รายนามดังต่อไปนี้
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
๓. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๕. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๖. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๘. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๙. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๐. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘๘
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ ดั ง กล่ า ว ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง ๑๐ คน
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (สมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จานวน ๔๘๗ คน) จึงถือว่ารัฐมนตรีทั้ง ๑๐ คน ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๑
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ

๘๙

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
๑. รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว

จานวน ๒ เรื่อง

๑.๑ รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ
สาระ ปั ญ หาฝุ่ น ละอองและมลพิ ษ ทางอากาศเป็ น ปั ญ หาวาระแห่ ง ชาติ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน คณะกรรมาธิการจึงได้ดาเนินการศึกษาเพื่อจัดทาแนวทางข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
(PM 2.5) การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลปัญหาฝุ่น ทั้งข้อเสนอ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิบั ติ ใ นการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
ฝุ่นละออง (PM 2.5) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.๒ รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย
สาระ ภาคใต้ของประเทศไทยนับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สาคัญและทารายได้ให้กับประเทศไทย
ในแต่ละปีเป็นจานวนมาก แต่มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและถือเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติจากทั่ว โลก เช่น ภูเก็ต พังงา หรือสุ ราษฎร์ธ านี เนื่องจากมีแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้รายได้และสภาพ
เศรษฐกิจของจังหวัดท่องเที่ยวมักกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดเหล่านี้มากกว่าจังหวัดที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติอย่างชัดเจน คณะกรรมาธิการจึงได้มีการพิจารณาศึกษาประเด็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถพัฒนาได้อย่างเท่าเทียม
กั น ทั้ ง สองฝั่ ง ทะเล โดยสามารถสร้ า งจุ ด เด่ น ชื่ อ เสี ย งของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อั น เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ใ หม่ ๆ
ส าหรั บ นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติ รวมถึงความสามารถในการดึงดู ดและถ่ ายเทนัก ท่อ งเที่ยวชาวต่า งชาติ
ที่มีจานวนมากในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมไปสู่พื้นที่อื่นที่มีศักยภาพและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ได้เช่นกัน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ส่ ง ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. รายงานที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๑ เรื่อง

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
เรื่ อง “ปัญหาที่ดิ น ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก”

๙๐

การพิจารณากระทู้ถาม
๑. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
ประธานอนุญาตให้ถามได้

๓๐ กระทู้

ตอบแล้ว

๒๓

กระทู้

๗

กระทู้

รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ
๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

จานวน ๑๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.
กระทู้ถามที่ ๐๙๒ ส. เรื่อง การควบคุมการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
จนถึงปัจจุบัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
๒.

๓.

๔.

๕.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๕ ส. เรื่อง การจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (เพื่อไทย/มหาสารคาม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
กระทู้ถามที่ ๐๙๖ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

พลทหารเสียชีวิตและแนวทางปฏิรูปกองทัพ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๙ ส. เรื่อง การสลาย ยับยั้ง การชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายชลน่าน ศรีแก้ว (เพื่อไทย/น่าน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
กระทู้ถามที่ ๑๐๐ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การยกเลิกโฉนดชุมชน
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ประชาธิปัตย์/ตรัง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๙๑
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖.
กระทู้ถามที่ ๑๐๓ ส. เรื่อง กรณีปัญหาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และความคืบหน้า
โครงการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุเทพ อู่อ้น (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ ชมกลิ่น)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗.
กระทู้ถามที่ ๑๐๖ ส. เรื่อง ข้อมติของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเมริกาและกฎหมายแมกนิดาสกี
ต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายชลน่าน ศรีแก้ว (เพื่อไทย/น่าน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
๘.

๙.

๑๐.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๐๘ ส. เรื่อง การบริหารสถานการณ์โควิด 19 ระลอกสอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเรวัต วิศรุตเวช (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ส. เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
กระทู้ถามที่ ๑๑๒ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

กรณีพระสงฆ์ถูกฆาตกรรมที่จังหวัดชัยภูมิ
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๑. กระทู้ถามที่ ๑๑๔ ส. เรื่อง ผลกระทบวิกฤตโควิดต่อเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับคนขายลอตเตอรี่
และเบี้ยคนชรา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (เพื่อไทย/มหาสารคาม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรกฤษ์)

๙๒
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๒. กระทู้ถามที่ ๑๑๙ ส. เรื่อง ปัญหาความล้มเหลวโครงการเราชนะ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๑ ส. เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาและการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย
เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการส่งออก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (ชาติไทยพัฒนา/สุพรรณบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๔ ส. เรื่อง ปัญหาราคาข้าว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
กระทรวงการคลัง
๑.

๒.

จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๗ ส. เรื่อง โครงการคนละครึ่ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุชาติ อุสาหะ (พลังประชารัฐ/เพชรบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๑๖ ส. เรื่อง ปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายภราดร ปริศนานันทกุล (ภูมิใจไทย/อ่างทอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๙๓
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓.
กระทู้ถามที่ ๑๑๘ ส. เรื่อง มาตรการเยียวยาโควิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
กระทรวงยุติธรรม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๘ ส. เรื่อง การจับกุมวัตถุคล้ายยาเคตามีนล็อตใหญ่และการขนย้าย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางมนพร เจริญศรี (เพื่อไทย/นครพนม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๐๑ ส. เรื่อง ปัญหาการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจาจังหวัดทั่วประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายขจิตร ชัยนิคม (เพื่อไทย/อุดรธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
๒.

กระทู้ถามที่ ๑๐๒ ส.

เรื่อง

ปัญหาการแต่งชุดนักเรียนการคุกคามทางเพศ และการชุมนุม
ของกลุ่มนักเรียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓.
กระทู้ถามที่ ๑๑๗ ส. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายขจิตร ชัยนิคม (เพื่อไทย/อุดรธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กระทรวงแรงงาน
จานวน ๑ กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๐๗ ส. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือแรงงานจากผลกระทบโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ (รวมพลังประชาชาติไทย/
แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(นายสุชาติ ชมกลิ่น)

๙๔
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จานวน ๑ กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๑๑ ส. เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (ประชาธิปัตย์/สมุทรสงคราม)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
๑.๒ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ

จานวน ๗ กระทู้

๑.

กระทู้ถามที่ ๐๙๓ ส. เรื่อง ปัญหาราคาข้าว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๐๙๔ ส.)

๒.

กระทู้ถามที่ ๑๐๔ ส.

๓.

กระทู้ถามที่ ๑๐๕ ส. เรื่อง ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)
กระทู้ถามที่ ๑๐๙ ส. เรื่อง เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ส.)

๔.

เรื่อง

ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประกาศการใช้ประโยชน์
จากกัญชา กัญชง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศุภชัย ใจสมุทร (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๕.

กระทู้ถามที่ ๑๑๓ ส. เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้งทั้งระบบ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (เพื่อไทย/ลพบุรี)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๑๕ ส.)

๖.

กระทู้ถามที่ ๑๑๕ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาภัยแล้ง
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (เพื่อไทย/ลพบุรี)
นายกรัฐมนตรี

๙๕
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๒๐ ส.)
๗.

กระทู้ถามที่ ๑๒๐ ส. เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (เพื่อไทย/ลพบุรี)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ – ปิดสมัยประชุม) (ตกไป)

๙๖

๒. กระทู้ถามทั่วไป
๒.๑ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา

๗๗
๒๕
๓๐
๒๒

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๒.๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
1.

2.

3.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 254
เรื่อง ขอคืนสมณเพศและความเป็นธรรมให้แก่อดีตพระพรหมดิลก
และอดีตพระอรรถกิจโสภณ กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
คดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณ สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ของวัดสามพระยา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 249
เรื่อง พัฒนาขุดลอกแหล่งน้าห้วยอีแร้ง บ้านหนองทุ่ม ตาบลสว่างแดนดิน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
กระทู้ถามที่ 253
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

4.

จานวน 10 กระทู้

เรื่อง การปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นยางมะตอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันออก
นายศิริพงษ์ รัสมี (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 261
เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขและจัดโครงข่ายรองของระบบคมนาคมในฝั่งธนบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

๙๗
5.

6.

7.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 269
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก่ผู้ประกอบการอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 266
เรื่อง การชดใช้เงินทุนในบทบัญญัติ มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
กระทู้ถามที่ 271
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

8.

กระทู้ถามที่ 278
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

9.

กระทู้ถามที่ 281
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส จานวน 4 ราย
เข้ามาพานักในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างถนนในการใช้สัญจร
ไปมาของประชาชนในพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์ อาเภอเบญจลักษ์
และอาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
เรื่อง ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสาหรับคนพิการ
ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
10. กระทู้ถามที่ 290
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๙๘
กระทรวงมหาดไทย
1.

2.

3.

จานวน 3 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 258
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 277
เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลทั่วประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 294
เรื่อง ขอให้ปรับปรุงระบบการจัดทาน้าประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงคมนาคม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 251
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาและกาหนดแนวทางดาเนินงาน
การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี (วงแหวนรอบที่ 2)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางเทียบจุฑา ขาวขา (เพื่อไทย/อุดรธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 256
เรื่อง การเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

๙๙
กระทรวงยุติธรรม

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 252
เรื่อง การย้ายเรือนจากลางอุดรธานี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศราวุธ เพชรพนมพร (เพื่อไทย/อุดรธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทรวงอุตสาหกรรม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 257
เรื่อง การขออาชญาบัตรสารวจเหมืองแร่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจารึก ศรีอ่อน (พลังท้องถิ่นไท/จันทบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.

2.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ 270
เรื่อง แผนพัฒนาชุมชนดินแดง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 288
เรื่อง การดาเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตนิคมสร้างตนเอง
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางมุกดา พงษ์สมบัติ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.

จานวน 2 กระทู้

จานวน 2 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 279
เรื่อง ขอให้มีการนาเรือประมงต่างชาติเข้ามาซ่อมแซมในประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

๑๐๐
2.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 284
เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมานพ คีรีภูวดล (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 276
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้าเสียลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดบางปู
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
กระทรวงสาธารณสุข

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 282
เรื่อง การจัดสวัสดิการสาหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม
และโรคมะเร็งปากมดลูก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 293
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้ง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
กระทู้ถามที่ 309
เรื่อง การพัฒนา “บ่อพันขัน” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

๑๐๑
๒.๑.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามที่ ๒๕๐ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามที่ ๒๕๕ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๓.

กระทู้ถามที่ ๒๖๐ เรื่อง

จานวน ๓๐ กระทู้
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยวังกอไผ่และระบบผันน้าลงอ่างเก็บน้า
หนองทุ่งมน ตาบลทุ่งแก อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การแก้ไขปัญหาการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับอาเภอ
(อาเภอกุสุมาลย์ และอาเภอโพนนาแก้ว) จังหวัดสกลนคร
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้ก่อสร้าง “ฝายชะลอน้ากั้นแม่น้าสงคราม” บ้านนาถ่อน
หมู่ที่ ๒ ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔

กระทู้ถามที่ ๒๖๒ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

มาตรการในการรับมือสังคมสูงวัย
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๕.

กระทู้ถามที่ ๒๖๓ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การจัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้า
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๖.

กระทู้ถามที่ ๒๖๔ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๗.

กระทู้ถามที่ ๒๖๕ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจ
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๘.

กระทู้ถามที่ ๒๘๐ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้ดาเนินการสารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๒
๙.

กระทู้ถามที่ ๒๘๓ เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐. กระทู้ถามที่ ๒๘๕ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
การเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑. กระทู้ถามที่ ๒๘๖ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๒. กระทู้ถามที่ ๒๘๗ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การย้ายซากดึกดาบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓. กระทู้ถามที่ ๒๘๙ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content Industry)
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๔. กระทู้ถามที่ ๒๙๑ เรื่อง

การเตรียมพร้อมในการทางานกับการเปลี่ยนแปลง
ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๕. กระทู้ถามที่ ๒๙๒ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๖. กระทู้ถามที่ ๒๙๕ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของรถบรรทุก
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ในประเทศไทย
นายมานพ คีรีภูวดล (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๓
๑๗. กระทู้ถามที่ ๒๙๖ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๘. กระทู้ถามที่ ๒๙๗ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๙. กระทู้ถามที่ ๒๙๘ เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม)
บัตร MRT Plus บัตร MRT บัตร Rabbit และบัตรอื่น ๆ ในรูปแบบ
Account Based Ticketing (ABT)
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub) ในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และ
มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษา
(Bilingual Program) และหลักสูตรการเรียนการสอน ๓ ภาษา
(Trilingual Program)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๒๐. กระทู้ถามที่ ๒๙๙ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๒๑. กระทู้ถามที่ ๓๐๐ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๒๒. กระทู้ถามที่ ๓๐๑ เรื่อง

มาตรการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๓. กระทู้ถามที่ ๓๑๔ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การฟื้นฟูแหล่งน้าที่ตื้นเขินของอ่างเก็บน้าห้วยตามาย อาเภอกันทรลักษ์
หนองซาสะโหมง อาเภอขุนหาญและหนองกราม อาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี

๑๐๔
๒๔.

กระทู้ถามที่ ๓๑๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕.

กระทู้ถามที่ ๓๑๗ เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๖.

กระทู้ถามที่ ๓๑๘ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงชนบท
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๗.

กระทู้ถามที่ ๓๑๙ เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้าในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒๘.

กระทู้ถามที่ ๓๒๐ เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้าบริเวณถนนกาญจนาภิเษก
ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๙.

กระทู้ถามที่ ๓๒๔ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
บริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๓๐.

กระทู้ถามที่ ๓๒๕ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบาบัดน้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ใต้รางระบายน้า
ริมถนนราษฎ์ยินดี หรือถนน ๓๐ เมตร อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศาสตรา ศรีปาน (พลังประชารัฐ/สงขลา)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐๕
๒.๑.๓ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
จานวน ๒๒ กระทู้ ดังนี้
๑.

กระทู้ถามที่ ๒๕๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒.

กระทู้ถามที่ ๒๖๗/ร.

เรื่อง

ขอทราบผลดาเนินการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน
รับงบประมาณในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอทราบการดาเนินงานของกองทุน ๑๑๕ กองทุนหมุนเวียน
ใน ๕ ปี งบประมาณ
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓.

กระทู้ถามที่ ๒๖๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๔.

กระทู้ถามที่ ๒๗๒/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การบริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนน้าประปาในจังหวัดภูเก็ต
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕.

กระทู้ถามที่ ๒๗๓/ร.

เรื่อง

ปัญหาน้าเน่าเสียและการขาดการจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
ในพื้นที่คลองหนึ่ง เส้นรังสิต – นครนายก จังหวัดปทุมธานี
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๖.

กระทู้ถามที่ ๒๗๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ความคืบหน้ากรณีการบังคับให้สูญหาย นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๗.

กระทู้ถามที่ ๒๗๕/ร.

เรื่อง

ขอทราบแนวทางในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
ในเชิงยุทธศาสตร์
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๐๖
๘.

กระทู้ถามที่ ๓๐๒/ร.

เรื่อง

ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอาเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อม
ถนนหมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงอาเภอกันทรลักษ์
ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และถนนสาย ๒๐๘๕
จากอาเภอกันทรารมย์ผ่านตาบลหนองงูเหลือมถึงอาเภอกันทรลักษ์
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการกาหนดราคาสินค้าในมาตรการสาคัญ
ทีต่ ิดตามดูแล ๒๐๗ รายการ ใน ๓ ระดับ และสถานการณ์
โรคโควิด19 รอบที่ ๒
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง

ความคืบหน้าของโครงการนาร่อง ๓ พื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ 5G เพื่อพัฒนา สมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ความคืบหน้าของโครงการยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะนาร่อง
ใน ๖ จังหวัด
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอทราบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อผลการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนตามมาตรฐานสากลที่ตกต่าลง
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการตรวจสอบประเด็นการทุจริต
เรื่องถนนพาราซอยด์ซีเมนต์
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการในการจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกริบ
หรือตกเป็นของแผ่นดิน
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๙.

กระทู้ถามที่ ๓๐๓/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๐. กระทู้ถามที่ ๓๐๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑. กระทู้ถามที่ ๓๐๕/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒. กระทู้ถามที่ ๓๐๖/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓. กระทู้ถามที่ ๓๐๗/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔. กระทู้ถามที่ ๓๐๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๐๗
๑๕. กระทู้ถามที่ ๓๑๐/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดตั้งศาลจังหวัดสุวรรณภูมิ
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๖. กระทู้ถามที่ ๓๑๑/ร.

เรื่อง

การควบรวมกิจการโทรคมนาคม สู่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จากัด (มหาชน)
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๗. กระทู้ถามที่ ๓๑๒/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การทบทวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับ
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๘. กระทู้ถามที่ ๓๑๓/ร.

เรื่อง

ขอทราบแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบของการจ้างงาน ในยุคหลัง
วิกฤตโรคโควิด 19
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เรื่อง

ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องราชทัณฑ์
พลตารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง

การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายกั้นน้าแม่น้าชีรูปแบบ
ประตูเปิด – ปิดแม่น้าชี
นายบุญแก้ว สมวงศ์ (เพื่อไทย/ยโสธร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. กระทู้ถามที่ ๓๒๒/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขยายอายุการใช้งานรถแท๊กซี่
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๒. กระทู้ถามที่ ๓๒๓/ร.

เรื่อง

การขยายช่องทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒
จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๙. กระทู้ถามที่ ๓๑๕/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๐. กระทู้ถามที่ ๓๒๑/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๐๘
กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ

จานวน ๔๔ กระทู้ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

จานวน ๙ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.

กระทู้ถามที่ ๑๙๓/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๘ ง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒.

๓.

๔.

กระทู้ถามที่ ๒๑๓/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

งบประมาณกองทุนหมู่บ้าน
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๕ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๒๔๑/ร.
เรื่อง การช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กระทู้ถามที่ ๒๔๒/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในยุคหลังโรคโควิด 19
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕.

กระทู้ถามที่ ๒๔๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๐๙
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖.

กระทู้ถามที่ ๒๐๗/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗.

กระทู้ถามที่ ๒๑๙/ร.

เรื่อง

การส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแปรรูปอาหาร
จากวัตถุดิบทางการเกษตร
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

การช่วยเหลือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
๘.

กระทู้ถามที่ ๒๔๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงคมนาคม

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กระทู้ถามที่ ๒๐๕/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาของการสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บริเวณชุมชนดอนขุนสนิท
และบริเวณมอชูมิตร อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นายโกศล ปัทมะ (เพื่อไทย/นครราชสีมา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๑๘๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

เงินเยียวยาหรือชดเชยการว่างงาน กรณีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19 ในกิจการบริการท่องเที่ยว
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

๑๑๐
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๒๓๘/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การใช้ประโยชน์จากคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก
บริเวณพื้นที่อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย (พลังประชารัฐ/สระบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

กระทรวงสาธารณสุข

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กระทู้ถามที่ ๑๙๑/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การติดตามผลผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเหตุการณ์โควิด 19
ที่รักษาหายไปแล้ว
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กระทู้ถามที่ ๒๐๘/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การใช้งบประมาณจานวน ๕.๑ หมื่นล้าน เพื่อสานต่อโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๒๐๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
(นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์)

๑๑๑
กระทรวงพลังงาน

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

กระทู้ถามที่ ๒๐๙/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

กระทรวงวัฒนธรรม

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

กระทู้ถามที่ ๑๙๙/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอทราบผลการดาเนินงานในการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของกระทรวงวัฒนธรรม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๒๐๓/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

แหล่งที่มาและการจัดการงบประมาณในการลงทะเบียนรับ
อินเทอร์เน็ต โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ๑๐ กิกะไบต์
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

กระทรวงกลาโหม

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

กระทู้ถามที่ ๒๑๕/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การขอข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนโดยกระทรวงกลาโหม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๒

๒.๒ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้

235 กระทู้

ตอบแล้ว ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
ขอถอน

4๔ กระทู้
2 กระทู้

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1๑๐ กระทู้

๒.๒.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

จานวน 1๙ กระทู้

เล่ม 137 ตอนพิเศษ ๖0 ง วันที่ 1๖ มีนาคม 2563
1.

กระทู้ถามที่ ๐๗๔ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้รัฐบาลพัฒนาโรงพยาบาลวังจันทร์ อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง เพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 230 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2563
๒.

กระทู้ถามที่ 105 ร.

เรื่อง

๓.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
กระทู้ถามที่ 109 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
๔.

กระทู้ถามที่ 118 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกา
ในม้าและการป้องกันการแพร่ระบาดสู่คน
นายนิติพล ผิวเหมาะ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการให้อนุญาตสหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา
และสหกรณ์กองทุนสวนยางชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ขอใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้าปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่
ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์)
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ขอให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง
อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการ
เยียวยาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๓
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 239 ง วันที่ 12 ตุลาคม 2563
๕.

กระทู้ถามที่ ๐99 ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม ตาบลกร่า
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ชารุดทรุดโทรมอย่างหนัก เสี่ยงต่อ
การพังถล่มจนอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนอย่างร้ายแรง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้าในพื้นที่ หมู่ที่ 5
บ้านเขาตาอิ๋น และหมู่ที่ 7 บ้านวังโพรง ตาบลชุมแสง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤติปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าประแสร์
และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ อาเภอแกลง
และอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในบริเวณพื้นที่คลองพังราด – ชากใน –
ทุ่งเสาธง หมู่ที่ 5 ตาบลพังราด อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
๖.

กระทู้ถามที่ 101 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๗.

กระทู้ถามที่ 102 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๘.

กระทู้ถามที่ 103 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 272 ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
๙.

กระทู้ถามที่ 144 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การเปิดใช้โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพหานคร)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 281 ง วันที่ 2 ธันวาคม 2563
๑๐.

กระทู้ถามที่ 160 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอัตราเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนแก่โรงเรียนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษา ซึ่งมีอัตราการจัดสรรที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๔
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 285 ง วันที่ 4 ธันวาคม 2563
1๑.

กระทู้ถามที่ 111 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

งบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 286 ง วันที่ 7 ธันวาคม 2563
1๒.

กระทู้ถามที่ 134 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางหรือ
ถนนคอนกรีตบริเวณถนนแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 291 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2563
1๓.

กระทู้ถามที่ 133 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ปัญหาแนวชายฝั่งทะเลเขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 291 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2563
1๔.

กระทู้ถามที่ 146 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้รัฐบาลกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการเยียวยา
และการจ่ายค่าชดเชยกรณีปัญหาช้างป่าบุกรุกทาลายร่างกาย
ชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎรอย่างเป็นธรรม
ในพื้นที่อาเภอเขาชะเมา อาเภอวังจันทร์ และอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2563
๑๕.

กระทู้ถามที่ 108 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย รย. ถ.10036
สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) หนองเสม็ด
(สี่แยกเขาดิน – สี่แยกพัฒนา) อาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๕
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 9 ง วันที่ 12 มกราคม 2564
๑๖.

กระทู้ถามที่ 119 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายคอสะพานข้ามคลองโพล้
และขุดลอกหินโสโครกและตะกอนดินใต้คอสะพานข้ามคลองโพล้
ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังซ้าซากตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง อย่างมีประสิทธิภาพ
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 15 มกราคม 2564
1๗.

กระทู้ถามที่ 114 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) ในพื้นที่
อาเภอแกลง อาเภอวังจันทร์ และอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 18 มกราคม 2564
1๘.

กระทู้ถามที่ 121 ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลกวดขันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกวาดล้างบ่อนการพนัน
ในจังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เรื่อง

ขอทราบรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563
อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่
ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเสนอ
เพื่อแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่อาเภอเขาชะเมา อาเภอวังจันทร์และ
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
1๙.

กระทู้ถามที่ 157 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
กระทรวงสาธารณสุข

จานวน ๑ กระทู้
เล่ม 137 ตอนพิเศษ ๖0 ง วันที่ 1๖ มีนาคม 2563

กระทู้ถามที่ ๐๗๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ขอให้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารไตเทียมและ
กายภาพบาบัดให้โรงพยาบาลสัตหีบ กม. ๑๐ จังหวัดชลบุรี
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ)

๑๑๖
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จานวน 4 กระทู้

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 230 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2563
1.

กระทู้ถามที่ ๑๓๐ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้าง
โรงสูบน้าดิบพร้อมระบบมอเตอร์สูบน้าด้วยไฟฟ้าจากคลองประแสร์
บริเวณสะพานบ้านชากคอก หมู่ที่ 4 ตาบลกระแสบน พร้อมวางท่อ
ส่งน้าดิบเพื่อปล่อยน้าลงสู่สระน้าสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
และหมู่ที่ ๙ ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 281 ง วันที่ 2 ธันวาคม 2563
2.

กระทู้ถามที่ 120 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดดาเนินการปรับปรุงคลองขุดเชื่อม
คลองน้าโจน บริเวณหมู่ที่ 4 (บ้านในไร่) ตาบลทุ่งควายกิน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้าป้องกัน
ปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลากและแก้ไขปัญหาน้าขาดแคลน
ในฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ตาบลทุ่งควายกินและตาบลคลองปูน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 288 ง วันที่ 9 ธันวาคม 2563
3.

กระทู้ถามที่ 117 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างประตูระบายน้าแบบเปิด – ปิด
พร้อมระบบส่งน้า ตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมชลประทาน
บริเวณคลองโพล้ (ฝายน้าล้นแอ่งตาขา) หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้าเย็น
ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 15 มกราคม 2564
4.

กระทู้ถามที่ 151 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การบริหารจัดการเงินและรายได้ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ พ.ศ. 2511
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

๑๑๗
กระทรวงคมนาคม

จานวน 11 กระทู้
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 239 ง วันที่ 12 ตุลาคม 2563

1.

กระทู้ถามที่ 100 ร.

เรื่อง

ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดขยายถนนทางหลวงหมายเลข 3648
(ถนนสายเลี่ยงเมืองแกลง) ช่วงแยกถนนทางหลวงหมายเลข 344
(ถนนบ้านบึง – แกลง) ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 3
(บ้านดอนมะกอก) จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร
พร้อมสะพานยกระดับบริเวณสี่แยกบ้านนา อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เรื่อง

การขยายถนนทางหลวงหมายเลข 210 ช่วงอาเภอนากลาง
ถึงอาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เรื่อง

การติดตั้งไฟส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข 210
ช่วงจังหวัดหนองบัวลาภู – จังหวัดเลย
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
2.

กระทู้ถามที่ 124 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

3.

กระทู้ถามที่ 126 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

4.

กระทู้ถามที่ 127 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ขอขยายถนนทางหลวงหมายเลข 2146 ออกเป็น 4 ช่องจราจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

5.

กระทู้ถามที่ 128 ร.

เรื่อง

ปัญหาน้าท่วมขังในเขตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลาภู จากการก่อสร้าง
ถนนขวางทางระบายน้า
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
6.

กระทู้ถามที่ 129 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

7.

กระทู้ถามที่ 137 ร.

เรื่อง

การจัดให้มีรถโดยสารประจาทางบริเวณเลียบทางด่วน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๑๑๘
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 291 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2563
8.

กระทู้ถามที่ 1๗๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 20 มกราคม 2564
9.

กระทู้ถามที่ 189 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การลดหย่อนค่าโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 27 มกราคม 2564
10.

กระทู้ถามที่ 181 ร.

เรื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบริเวณ
ถนนพระราม 2
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

เรื่อง

การแก้ปัญหาของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
ทางพิเศษในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
11.

กระทู้ถามที่ 182 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวน 8 กระทู้

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 239 ง วันที่ 12 ตุลาคม 2563
1.

กระทู้ถามที่ 135 ร.

เรื่อง

การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยให้กับลิงแสมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

เรื่อง

การอนุรักษ์ฝูงนากในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
2.

กระทู้ถามที่ 136 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๑๑๙
3.

กระทู้ถามที่ 148 ร.

เรื่อง

ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาช้างป่า
สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของราษฎร ในพื้นที่
หมู่ที่ 3 ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

เรื่อง

ขอทบทวนคาตอบกระทู้ถามที่ 027 ร. ลงวันที่ 4 กันยายน 2562
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
4.

กระทู้ถามที่ 158 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เล่ม 137 ตอนพิเศษ 258 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
5.

กระทู้ถามที่ 140 ร.

เรื่อง

ขอทราบรายงานผลการวิจัยและผลการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีปัญหาช้างป่า
บุกรุกทาลายชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของ
ราษฎรในพื้นที่อาเภอเขาชะเมา อาเภอวังจันทร์ และอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

เรื่อง

ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้ไขปัญหาช้างป่า
ข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) ในพื้นที่
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และพื้นที่อาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

เรื่อง

ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาช้างป่า
สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของราษฎร ในพื้นที่
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา และหมู่ที่
7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
6.

กระทู้ถามที่ 141 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
7.

กระทู้ถามที่ 142 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๑๒๐
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 285 ง วันที่ 4 ธันวาคม 2563
8.

กระทู้ถามที่ 163 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการดาเนินกิจการเพาะพันธุ์นกปรอดหัวโขน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน 3 กระทู้
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 239 ง วันที่ 12 ตุลาคม 2563

1.

กระทู้ถามที่ 159 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักการภารโรง
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 9 ง วันที่ 12 มกราคม 2564
2.

กระทู้ถามที่ 187 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในระบบ
การศึกษาของไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 20 มกราคม 2564
3.

กระทู้ถามที่ 190 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน

แผนการบูรณาการศึกษาด้านประวัติศาสตร์
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
จานวน ๒ กระทู้

๑.

กระทู้ถามที่ ๒๐๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การซ่อมแซมปรับปรุงทางหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒.

กระทู้ถามที่ ๒๒๓ ร.

เรื่อง

กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๑
กระทู้ถามตกไป เพราะผู้ตั้งกระท้ถู ามหมดสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ
๑.

กระทู้ถามที่ ๐๓๒ ร.

เรื่อง

การก่อสร้างถนนทางหลวงสาย ๑๑๑๗ เส้นทางอาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร ถึงอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ (พลังประชารัฐ/กาแพงเพชร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากน้ามันและ
อุตสาหกรรมในท้องถิ่น
พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ (พลังประชารัฐ/กาแพงเพชร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒.

กระทู้ถามที่ ๐๓๓ ร.

จานวน ๒ กระทู้

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

กระทู้ถามที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จานวน ๑๐๘ กระทู้

1.

กระทู้ถามที่ ๐๒๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2.

กระทู้ถามที่ ๐๒๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนการเคหะเอื้ออาทร ๓ บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.

กระทู้ถามที่ ๐๒๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4.

กระทู้ถามที่ ๐๔๙ ร.

เรื่อง

การบริหารจัดการอาคารเรียนที่ถูกทิ้งร้างจากการเปิดเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
5.

กระทู้ถามที่ ๐๕๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการทาประมงชายฝั่ง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6.

กระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าจืดบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๒
7.

กระทู้ถามที่ ๐๕๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

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

8.

กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การทบทวนการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

9.

กระทู้ถามที่ ๐๖๐ ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

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

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
10.

กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

11.

กระทู้ถามที่ ๐๖๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

12.

กระทู้ถามที่ ๐๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

13.

กระทู้ถามที่ ๐๗๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๓
14.

กระทู้ถามที่ ๐๗๒ ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองโพล้ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๕ ตาบลน้าเป็น
ไปยังตาบลชาฆ้อ 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
15.

กระทู้ถามที่ ๐๗๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

16.

กระทู้ถามที่ ๐๘๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

17.

กระทู้ถามที่ ๐๘7 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

18.

กระทู้ถามที่ ๐93 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการออกเกมแบบใหม่ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

19.

กระทู้ถามที่ ๐96 ร.

เรื่อง

การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ 2563
และเหตุผลในความแตกต่างในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
20.

กระทู้ถามที่ ๐97 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขใช้งบกลาง และยอดเงินเยียวยา ในปีงบประมาณ 2563
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

2๑.

กระทู้ถามที่ 110 ร.

เรื่อง

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๔
2๒.

กระทู้ถามที่ 112 ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

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

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

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

เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่และ
ตู้พนันไฟฟ้า (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
2๓.

กระทู้ถามที่ 113 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

2๔.

กระทู้ถามที่ 115 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

2๕. กระทู้ถามที่ 116 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
2๖.

กระทู้ถามที่ 123 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

2๗.

กระทู้ถามที่ 125 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

2๘.

กระทู้ถามที่ 131 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๕
๒๙.

กระทู้ถามที่ 132 ร.

เรื่อง

การสนับสนุนงบประมาณในการขอใช้ไฟฟ้าให้พื้นที่ทากิน
ทางการเกษตรแก่ประชาชน
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินริมคลองพิทยาลงกรณ์
บริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

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

เรื่อง

การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่จัดสรรในความรับผิดชอบของ
นิคมสหกรณ์บ้านไร่
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทาลาย
ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร
พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือกาหนดแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
3๐.

กระทู้ถามที่ 139 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3๑.

กระทู้ถามที่ 143 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3๒.

กระทู้ถามที่ 145 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3๓. กระทู้ถามที่ 147 ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
3๔.

กระทู้ถามที่ 149 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๖
3๕.

กระทู้ถามที่ 150 ร.

เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการประกาศใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ปัญหาการบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
3๖.

กระทู้ถามที่ 152 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3๗.

กระทู้ถามที่ 153 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3๘.

กระทู้ถามที่ 154 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๓๙.

กระทู้ถามที่ 155 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๔๐.

กระทู้ถามที่ 156 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๗
4๑. กระทู้ถามที่ 161 ร.

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

เรื่อง

ขอให้กระทรวงการคลังจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างประจา
ซึ่งเกษียณอายุราชการรับบาเหน็จรายเดือน
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่อง

การคืนตาแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกตรวจสอบตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีไม่มีมูลความผิด
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น
พ.ศ. 2540
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอให้รัฐบาลจัดค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี
มาตรการเยียวยาข้าราชการพลเรือนให้กลับคืนปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งเดิม
นายภูดิท อินสุวรรณ์ (พลังประชารัฐ/พิจิตร)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
4๒.

กระทู้ถามที่ 162 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

4๓.

กระทู้ถามที่ 164 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

4๔.

กระทู้ถามที่ 165 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

4๕.

กระทู้ถามที่ 166 ร.

เรื่อง

4๖.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
กระทู้ถามที่ 167 ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
4๗.

กระทู้ถามที่ 168 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๘
4๘.

กระทู้ถามที่ 169 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๙.

กระทู้ถามที่ 1๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5๐.

กระทู้ถามที่ 172 ร.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาแรงงานต่างชาติผู้ประสบภัยช้างป่า
ทาร้ายจนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
5๑.

กระทู้ถามที่ 173 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

5๒.

กระทู้ถามที่ 174 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

5๓.

กระทู้ถามที่ 175ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
5๔.

กระทู้ถามที่ 176 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๒๙
5๕.

กระทู้ถามที่ 177 ร.

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง

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

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ซอยเทียนทะเล 26
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณชุมชนหลวงพ่อขาว
เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
5๖.

กระทู้ถามที่ 178 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

5๗.

กระทู้ถามที่ 179 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

5๘.

กระทู้ถามที่ 180 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๕๙.

กระทู้ถามที่ 183 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าแผนพัฒนาถนนแสมดา เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6๐.

กระทู้ถามที่ 184 ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

ปัญหาควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ ซอยเทียนทะเล 26
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอให้ทบทวน กฎ กติกา เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินที่เป็นเครดิตบูโร
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
6๑.

กระทู้ถามที่ 185 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

6๒.

กระทู้ถามที่ 186 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๓๐
6๓.

กระทู้ถามที่ 188 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6๔.

กระทู้ถามที่ 191 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

6๕.

กระทู้ถามที่ 192 ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดของโค กระบือ และสัตว์เลี้ยง
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
6๖.

กระทู้ถามที่ 193 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

6๗.

กระทู้ถามที่ 194 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดตั้งสานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลาภู ส่วนแยกโนนสัง
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6๘.

กระทู้ถามที่ 195 ร.

เรื่อง

ขอให้ทบทวนการตอบกระทู้ถามที่ 027 ร. และกระทู้ถามที่
158 ร. อีกครั้ง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๖๙.

กระทู้ถามที่ 196 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวมอญและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

7๐.

กระทู้ถามที่ 197 ร.

เรื่อง

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๓๑
7๑.

กระทู้ถามที่ 198 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรือ่ ง ผลกระทบจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าทะเล
กัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7๒.

กระทู้ถามที่ 199 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

7๓.

กระทู้ถามที่ 200 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

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

7๔.

กระทู้ถามที่ 201 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐในบ่อนการพนัน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7๕. กระทู้ถามที่ 202 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
7๖.

กระทู้ถามที่ 203 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การบริหารจัดการเรือนจา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

7๗.

กระทู้ถามที่ 204 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

นโยบายหรือแนวทางในการนาประกาศคณะปฏิวัติมาปรับปรุง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

7๘.

กระทู้ถามที่ 206 ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

ขอความเป็นธรรมพิจารณาข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป
ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๗๙.

กระทู้ถามที่ 207 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๓๒
8๐.

กระทู้ถามที่ 208 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่ปั๋ง
นายวิทยา ทรงคา (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8๑.

กระทู้ถามที่ 209 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาสุนัข แมว ลิงจรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

8๒.

กระทู้ถามที่ 210 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ธนบัตรที่ระลึกใหม่ถูกตั้งข้อสงสัย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

8๓.

กระทู้ถามที่ 211 ร.

เรื่อง

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

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
8๔.

กระทู้ถามที่ 21๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8๕.

กระทู้ถามที่ 213 ร.

เรื่อง

แนวทางในการทบทวนเพื่อยกเลิกการบังคับใช้โทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง

นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
8๖.

กระทู้ถามที่ 21๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

8๗.

กระทู้ถามที่ 21๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

8๘.

กระทู้ถามที่ 216 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การเพิ่มมูลค่ายางพาราในการผลิตอุปกรณ์เซ็กส์ทอย (Sex Toy)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๑๓๓
๘๙.

กระทู้ถามที่ 217 ร.

เรื่อง

ขอให้สนับสนุนการเลี้ยงตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง

การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตาบลปางกู่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและซ้าซากในตาบลปางกู่ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

การจัดให้มีความคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
และการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
9๐.

กระทู้ถามที่ 218 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

9๑.

กระทู้ถามที่ 219 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

9๒.

กระทู้ถามที่ 220 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

9๓.

กระทู้ถามที่ 221 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาโฆษณาการพนันออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9๔.

กระทู้ถามที่ 22๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

9๕.

กระทู้ถามที่ 224 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9๖.

กระทู้ถามที่ 225 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๑๓๔
9๗.

กระทู้ถามที่ 226 ร.

เรื่อง

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SME)
ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด 19
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ 227 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๙๙. กระทู้ถามที่ 22๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10๐. กระทู้ถามที่ 229 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

10๑. กระทู้ถามที่ 230 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

10๒. กระทู้ถามที่ 231 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาประชากรบางกลุ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

10๓. กระทู้ถามที่ 232 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10๔. กระทู้ถามที่ 233 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10๕. กระทู้ถามที่ 234 ร.

เรื่อง

ปัญหาการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวนางบนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –
หมู่เกาะพีพี
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
9๘.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๓๕
10๖. กระทู้ถามที่ 235 ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การพัฒนาพื้นที่เลียบคลองในเขตลาดกระบังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

107. กระทู้ถามที่ 23๖ ร.

เรื่อง

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

เรื่อง

ปัญหาการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร (พรรคพลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
10๘. กระทู้ถามที่ 23๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๓๖

๓. กระทูถ้ ามแยกเฉพาะ
ประธานอนุญาตให้ถามได้

๗๒ กระทู้

ตอบแล้ว

๔๔ กระทู้

ขอถอน

๑๑ กระทู้

โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กระทู้

๓.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

1.

2.

3.

4.

จานวน 12 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 182
เรื่อง ขอให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกใบยาสูบและชะลอ
การขึ้นอัตราภาษียาสูบ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพทยาไพสิฐ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 183
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 190
เรื่อง การก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แยกรัชดา – ราชพฤกษ์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 191
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ความเหมาะสมในคุณสมบัติในการดารงตาแหน่ง
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๑๓๗
5.

6.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 186
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่บ้านหนองกระบอก – บ้านโคกแก้ว
ตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 198
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

7.

8.

9.

เรื่อง

ปัญหาปากคลองตื้นเขินจนชาวบ้านไม่สามารถ
ประกอบอาชีพประมงได้
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 196
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนอโศก – ดินแดง
ตัดถนนกาแพงเพชร 7
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 192
เรื่อง ขอทราบการปรับโอนย้ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 207
เรื่อง การแก้ไขปัญหาถนนชารุดได้รับความเสียหาย
ถนนสายบ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยบ่อซืน
อาเภอปากชม – บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตาบลนาดอกคา
อาเภอนาด้วง และถนนสายบ้านวังเย็น ตาบลนาดอกคา –
บ้านนานกปีด ตาบลห้วยบ่อซืน อาเภอปากชม จังหวัดเลย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

๑๓๘
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 208

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์และพื้นที่
ธรรมชาติเขาปาเระ อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
11. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 218
เรื่อง กาหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
12. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 224
เรื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงมหาดไทย
๑.

๒.

3.

จานวน 12 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 185
เรื่อง การบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 184
เรื่อง การขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่างพื้นที่
อาเภอภูพาน อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 187

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนสามัคคี และถนนในบริเวณ
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

๑๓๙
4.

5.

6.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 194
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรถนนประชาสงเคราะห์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 189
เรื่อง การตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรณี โรงแรม
รีสอร์ท ที่สร้างบนเกาะหรือภูเขา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 202

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

7.

8.

9.

ปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิพื้นที่ทับซ้อน
ที่สาธารณประโยชน์หนองหลวง อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวศรีนวล บุญลือ (ภูมิใจไทย/เชียงใหม่)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 205
เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 212
เรื่อง การบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 206
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการจราจรและผิวจราจรถนนดินแดง 1
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

๑๔๐
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 211

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินและหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (น.ส.3 ก) ตามมาตรา 61
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
11. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 215
เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนในพื้นที่ชุมชนเมืองหลวง
ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
12. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 217
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง
คลองโคกคราม คลองเสือน้อย และคลองทรงกระเทียม
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 178
เรื่อง ขอให้ช่วยเหลือดูแลเยียวยาพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ในภาวะวิกฤตโรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงคมนาคม
๑.

จานวน 7 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 179
เรื่อง การสร้างสะพานข้ามลาห้วยเสียวบริเวณวังผ้าอ้อม
บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตาบลโพนสูง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

๑๔๑
2.

3.

4.

5.

6.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 195
เรื่อง การใช้ที่บริเวณริมทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 199
เรื่อง ติดตามโครงการทาอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟรางคู่
ในเขตบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายถาวร เสนเนียม)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 204
เรื่อง ความคืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม
ในทางหลวงหมายเลข 106 สายอาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง – อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 210
เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการสารวจและออกแบบ
ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อาเภอจอมทอง
(เพิ่มเติมโครงข่ายคมนาคมฝั่งตะวันตก จังหวัดลาพูน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 213
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

ขอให้มีการก่อสร้างสะพานในเขตอาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จานวน 3 แห่ง
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

๑๔๒
7.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 216
เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม
บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางลินดา เชิดชัย (เพื่อชาติ/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.

2.

จานวน 5 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 181
เรื่อง ขอให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้าทางช้างเผือกเพื่อผันน้า ลาห้วยน้าพุง
ลาน้าก่า บ้านตองโขบ อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร และลาห้วยสาขาทั้งระบบ เพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 180
เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้าบริเวณวังถ้าแข้ ลาน้ายาม
หมู่ที่ 4 ตาบลแวง อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

3.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 188
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

4.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 193

เรื่อง

การสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยวังหิน ตาบลเจริญศิลป์
อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๑๔๓
5.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 203
เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
บ้านสบสอย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวศรีนวล บุญลือ (ภูมิใจไทย/เชียงใหม่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 197
เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของช้าง
ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายคุณากร ปรีชาชนะชัย (เพื่อไทย/สุรินทร์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
กระทรวงกลาโหม

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 200
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ขององค์การผลิตอาหาร
สาเร็จรูป (อสร.) สาหรับสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จานวน 1 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 201
เรื่อง การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

๑๔๔
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.

2.

จานวน 2 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 214
เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างสนามกีฬาประจาจังหวัดพัทลุง
แห่งที่ 3
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 223
เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้
พื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

กระทรวงศึกษาธิการ
1.

2.

จานวน 2 กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๒ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 219
เรื่อง ปัญหาความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการของบุคลากร
ทางการศึกษาในตาแหน่งอัตราจ้าง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 220

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๓.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๐๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การทบทวน แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
จานวน ๑๑ กระทู้

เรื่อง

การพิจารณางบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยน้าท่วม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

๑๔๕
๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๘

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้า
บึงหนองบอน
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้ขยายเขตไฟฟ้า และประปา จากเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าผาแดง
บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตาบลศรีวิชัย อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/จังหวัดลาพูน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง

การขยายไฟฟ้าให้โรงเรียนในพื้นที่เขตป่าสงวนและ
อุทยานแห่งชาติ
นายมานพ คีรีภูวดล (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง

การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของวัดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บภาษีพระที่มีรายได้
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

การแก้ปัญหาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าลาห้วยแดง
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๙ ตาบลนาโพธิ์ อาเภอสุขุมาลย์
จังหวัดสกลนคร
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๔.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาความเหลื่อมล้าการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการ
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๖

เรื่อง

การพัฒนาพื้นที่ดงยาง ตาบลสวนกล้วย อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๖
๑๐.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาแม่น้าแม่กลองตื้นเขิน
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
นายกรัฐมนตรี

๑๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๘

เรื่อง

การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้าม
แม่น้าแม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับ
เทศบาลตาบลเบิกไพร
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๑/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๒/ร.

เรื่อง

จานวน ๑๗ กระทู้

การขอย้ายกลับภูมิลาเนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ด้านทิศใต้
เส้นทางบางขุนเทียน – บางนา
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๓.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๕/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงาน
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

๔.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๖/ร.

เรื่อง

การอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ตามมติของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.)
นายระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๗/ร. เรื่อง

ปัญหาการติดตั้งระบบควบคุมอุตุนิยมวิทยาการบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
นายสุรทิน พิจารณ์ (ประชาธิปไตยใหม่/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๕.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๗
๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๐/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๑/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๒/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๓/ร.

การสร้างความมั่นคงให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา จานวนร้อยละ ๘
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๔/ร. เรื่อง

ความเดือดร้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่อัตรา ๑.๗ เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุในสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่าของ
ข้าราชการแรกบรรจุในสายสนับสนุนวิชาการ
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑.

แผนการดาเนินการป้องกันน้าท่วมขังในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ชั้นในของกรุงเทพมหานคร
นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐.

ปัญหาการนาแผ่นเหล็กมาวางเพื่อคืนผิวการจราจร
ตามโครงการการนาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน บริเวณพื้นที่
ถนนพระราม ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง
นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๘/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

มาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวสู่จังหวัดหนองคาย
นางสาวชนก จันทาทอง (เพื่อไทย/หนองคาย)
นายกรัฐมนตรี

๑๔๘
๑๒.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๙/ร.

เรื่อง

การขุดลอกและส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตามาย
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๐/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การขุดลอกและส่งเสริมการท่องเที่ยวฝายหนองหญ้าลาด
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี

๑๔.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๓/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การจัดสรรวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ให้กับประชาชนคนไทย
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๔/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การควบคุมความเคลื่อนไหวราคาและภาวะการค้าสุกร
ทั่วประเทศ
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๑๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๕/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของ นักโทษ ผู้ต้องขัง ในเรือนจา
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๙/ร. เรื่อง

ขอให้เร่งสารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐
ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. 0+000 ถึง
กม. ๒๐+000 ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร
เป็นถนน ๔ ช่องทางโดยเร่งด่วน
นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๑๔๙
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้

จานวน ๑๖ กระทู้ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
๑.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๐/ร. เรื่อง ธนาคารน้าใต้ดิน (Groundwater Bank) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๑/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.

2.

ความคืบหน้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขยายโอกาส
ทางเศรษฐกิจบริเวณผามออีแดง ตาบลเสาธงชัย อาเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๔๙/ร. เรื่อง ปฏิบัติการทาฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๖/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้าบ้านสบสอย
นางสาวศรีนวล บุญลือ (ภูมิใจไทย/เชียงใหม่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
จานวน 1 กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๔๔/ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาปล่อยน้าเสียลงสู่ทะเล แม่น้า ลาคลอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๕๐
กระทรวงคมนาคม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๓/ร. เรื่อง การปรับปรุงและขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร บริเวณถนน
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๗ (ถนนสายหนองเรือ – บ้านแท่น)
บริเวณตาบลหนองเรือและตาบลบ้านเม็ง อาเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่ออาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทรวงยุติธรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๗๓/ร. เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนกรณีถูกสานักงานบังคับคดี
จังหวัดอานาจเจริญนาบ้านพร้อมที่ดินออกขายทอดตลาด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายดะนัย มะหิพันธ์ (เพื่อไทย/อานาจเจริญ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทรวงพลังงาน
๑.

๒.

จานวน ๔ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๓๖/ร. เรื่อง ความคืบหน้าการอนุมัติเงินสนับสนุนของสานักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๓๗/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การอนุมัติเงินสนับสนุนจากสานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (ภูมิใจไทย/สตูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

๑๕๑
๓.

๔.

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๓๐/ร. เรื่อง การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๓๕/ร. เรื่อง การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (ภูมิใจไทย/สตูล)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

กระทรวงศึกษาธิการ
๑.

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๖ ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๗/ร. เรื่อง ปัญหาการตัดลดงบประมาณโครงการ ปรับบ้านให้เป็น
ห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู และอัตราจานวนบุคลากร
ในการบริหารจัดการหน่วยการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ทั่วประเทศ (ผู้พิการ)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

กระทรวงสาธารณสุข
๑.

๒.

จานวน ๑ กระทู้

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๔/ร. เรื่อง การก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔ ตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (เพื่อไทย/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๖๙/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรทอง
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
(ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

๑๕๒
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕ ง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๓๘/ร. เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิติพล ผิวเหมาะ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๕๘/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

ขอให้ก่อสร้างสนามกีฬาประจาจังหวัดพัทลุงแห่งที่ ๒
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

----------------------------------------------

๑๕๓

เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๒๐ เรือ่ ง

๑. รับทราบรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
และสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๒. รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
๔. รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้า
๖. รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๖๒
๙. รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของส านั กงานป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
๑๒. รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
๑๔. รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๕. รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๖. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
๑๗ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)
๑๘. รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
๑๙. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

๑๕๔
๒๐. รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจาปี ๒๕๖๒
๑.๒ รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒ เรื่อง

๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. ผลการตรวจสอบงบการเงิ น ส าหรั บ ปีสิ้ น สุ ด วัน ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๖๐ และการตรวจสอบ
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๖๐ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓. รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น กองทุ น ประกั น สั ง คม ส านั ก งานประกั น สั ง คม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. รายงานกิจการประจาปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๗. รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุ ป
ผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๘. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๓
๑๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓
๑๒. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑๓. รายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๔. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้นากลับไปปรับปรุง

จานวน ๑ เรื่อง

๑. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนประจาปีบัญชี ๒๕๖๒
หมายเหตุ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติให้นารายงานกลับไปปรับปรุงให้มี
ความสมบูรณ์ก่อนจะเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

๑๕๕

๓. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิก
๓.๑ รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒ เรื่อง

๑) ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเอกราช ช่างเหลา)
๒) ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นางสาวปารีณา ไกรคุปต์)

๔. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๔.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๒ เรื่อง

๑. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่า
๒. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

๔.๒ รายงานที่รอการบรรจุระเบียบวาระ

จานวน ๑ เรื่อง

- รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕. ตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
๕.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๗ คณะ

๑. ตั้ งกรรมาธิ การสามั ญในคณะกรรมาธิ การการป้ อ งกั น และปราบปราม การทุ จริ ตประพฤติ มิ ช อบ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นกรรมาธิการแทน นายสิระ เจนจาคะ
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วั น พุ ธ ที่ ๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓ ที่ ป ระชุ มได้ มี มติ ตั้ งพั นต ารวจเอก ทวี สอดส่ อง เป็ นกรรมาธิ การแทน
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๒ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นกรรมาธิการแทน
นางนาที รัชกิจประการ

๑๕๖
๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑๑ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหั สบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ มี มติ ตั้ งนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็ นกรรมาธิ การแทน
นายเทพไท เสนพงศ์
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิ การการพัฒนาการเมือง การสื่ อสารมวลชน และการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑๑ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นกรรมาธิการแทน
นายวรภพ วิริยะโรจน์
๖. ตั้ งกรรมาธิ การสามั ญในคณะกรรมาธิ การการสวั สดิ การสั งคม แทนต าแหน่ งที่ ว่ า งลง ๑ ต าแหน่ ง
เพราะสมาชิกลาออก ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑๑ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วั นพฤหั สบดี ที่ ๑๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ ตั้ งนายปดิ พั ทธ์ สั นติ ภาดา เป็ นกรรมาธิ การแทน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
๗. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
- ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะลาออก
(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)
- ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง พันตารวจเอก ทวี สอดส่องเป็นกรรมาธิการแทน
๕.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

จานวน ๗ คณะ

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการ
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางปิยะศิริ นาโคศิริ เป็นกรรมาธิการแทน นายสรร สุนทรธนากุล
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๒๒ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหั สบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายชัยสิ ทธิ กิตติวิบูล ย์ เป็นกรรมาธิการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ
- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๒ ตาแหน่ง เพราะลาออก (นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ และนายเอกธนัช อินทร์รอด)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้ งที่ส อง) วัน พุธ ที่ ๔ พฤศจิ กายน. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ มี มติ เห็ นชอบให้ ตั้ ง นายชาคฤช ศรีภิรมย์ มิ ต ร
และนางสาวประภาพร ทองปากน้า เป็นกรรมาธิการแทน ตามลาดับ

๑๕๗
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙
- ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาติ ด ตาม ตรวจสอบ การใช้ เ งิ น ตามพระราชก าหนด ๓ ฉบั บ
เพื่อแก้ไขปั ญหา เยี ย วยาและฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั งคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลง ๒ ต าแหน่ ง เพราะลาออก (นายทศพร ศิ ริ สั ม พั น ธ์
และนางสาวศิรสา กันต์พิทยา)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางธิดา พัทธรรม์ และนายอรรถกร
ศิริลัทธยากร เป็นกรรมาธิการแทน ตามลาดับ
- ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาติ ด ตาม ตรวจสอบ การใช้ เ งิ น ตามพระราชก าหนด ๓ ฉบั บ
เพื่อแก้ไขปั ญหา เยี ย วยาและฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั งคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แทนตาแหน่งที่ว่าง เพราะลาออก (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
เป็นกรรมาธิการแทน
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
- ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แทนตาแหน่งที่ว่าง เพราะลาออก (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน. ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็ นชอบให้ตั้ง นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
เป็นกรรมาธิการแทน
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
- ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาคลื่ น ทะเลกั ด เซาะชายฝั่ ง
และการพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนตาแหน่งที่ว่าง (นายวิชิต ปลั่ งศรีสกุล
และนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
และนางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ เป็นกรรมาธิการแทน ตามลาดับ
- ตั้ ง กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาคลื่ น ทะเ ลกั ด เซาะชายฝั่ ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนตาแหน่งที่ว่าง (นายไพศาล ชโนวรรณ
และนายบัณฑิต อับดุลบุตร)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้ งที่ สอง) วั นพฤหั สบดี ที่ ๑๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ ประชุ มได้ มี มติ เห็ นชอบให้ ตั้ ง นายภิ เศก สายชนะพั น
และนายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา เป็นกรรมาธิการแทน ตามลาดับ

๑๕๘
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
- ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจากการท าเหมื อ งแร่ แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ างลง ๑ ต าแหน่ ง เพราะลาออก (ร้ อ ยต ารวจตรี
สุเทียนทองโสม)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวธนภร โสมทองแดง
เป็นกรรมาธิการแทน
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะลาออก (นายสมนาม เหล่าเกียรติ)
ผลการดาเนิ น การ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
เป็นกรรมาธิการแทน
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การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๑,๔๗๔ ข้อหารือ

มี ร ายละเอี ย ดการปรึ ก ษาหารื อ แยกตามพรรคการเมื อ งและจ านวนครั้ ง การปรึ ก ษาหารื อ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๘๗ คน
1. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
จานวน
7
ครั้ง
2. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
จานวน
2
ครั้ง
3. นางสาวชนก จันทาทอง
จานวน
5
ครั้ง
4. นายดะนัย มะหิพันธ์
จานวน
4
ครั้ง
5. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
จานวน
4
ครั้ง
6. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
จานวน
5
ครั้ง
7. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
จานวน
3
ครั้ง
8. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
จานวน
5
ครั้ง
9. นายองอาจ วงษ์ประยูร
จานวน
3
ครั้ง
10. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
จานวน
4
ครั้ง
11. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
จานวน
5
ครั้ง
12. นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร
จานวน
2
ครั้ง
13. นายบัลลังก์ อรรณนพพร
จานวน
2
ครั้ง
14. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
จานวน
5
ครั้ง
15. นายรังสรรค์ มณีรัตน์
จานวน
5
ครั้ง
16. นายนพพล เหลืองทองนารา
จานวน
9
ครั้ง
17. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
จานวน
4
ครั้ง
18. นางอนุรักษ์ บุญศล
จานวน
7
ครั้ง
19. นางสิรินทร รามสูต
จานวน
3
ครั้ง
20. นายเกษม อุประ
จานวน
2
ครั้ง
21. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
จานวน
2
ครั้ง
22. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
จานวน
4
ครั้ง
23. นายกฤษฎา ตันเทอดทิพย์
จานวน
3
ครั้ง
24. นายวัน อยู่บารุง
จานวน
5
ครั้ง
25. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
จานวน
3
ครั้ง
26. นายสุชาติ ภิญโญ
จานวน
5
ครั้ง
27. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
จานวน
2
ครั้ง
28. นายนิยม เวชกามา
จานวน
7
ครั้ง

๑๖๐
29. นางผ่องศรี แซ่จึง
30. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
31. นายวันนิวัติ สมบูรณ์
32. นางเทียบจุฑา ขาวขา
33. นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
34. นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
35. นางมนพร เจริญศรี
36. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
37. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
38. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์
39. นายประเสริฐ บุญเรือง
40. นายจิรทัศ ไกรเดชา
41. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
42. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
43. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
44. นายจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
45. นางอาภรณ์ สาราคา
46. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
47. นายธนกร ไชยกุล
48. นายบุญรื่น ศรีธเรศ
49. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
50. นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
51. นางสาวละออง ติยะไพรัช
52. นางสาวสกุณา สาระนันท์
53. นายสงวน พงษ์มณี
54. นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
55. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
56. นายนิรมิต สุจารี
57. นายเอกชัย ทรงอานาจเจริญ
58. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
59. นายณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์
60. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
61. นายโกศล ปัทมะ
62. นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
63. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์

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

4
2
2
3
4
1
8
3
4
1
5
3
1
4
5
1
2
3
3
2
3
2
3
2
1
4
2
2
1
2
2
2
3
2
2

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

๑๖๑
64. นายนพ ชีวานันท์
65.นายศุภชัย นพขา
66. นายไพจิต ศรีวรขาน
67. นายจตุพร เจริญเชื้อ
68. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ
69. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
70. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
71. นางสมหญิง บัวบุตร
72. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
73. นายสมคิด เชื้อคง
74. นายชลน่าน ศรีแก้ว
75. นายบุญแก้ว สมวงศ์
76. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
77. นายขจิตร ชัยนิคม
78. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
79. นายพีระเพชร ศิริกุล
80. นางสาวจิราพร สินธุไพร
81. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
82. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
83. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
84. นายมานะ โลหะวณิชย์
85. นายไตรรงค์ ติธรรม
86. นายภาควัต ศรีสุรพล
87. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกหารือ จานวน ๕๖ คน
1. นายศิริพงษ์ รัสมี
2. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
3. ร้อยตารวจเอกอรุณ สวัสดี
4. นายจีรเดช ศรีวิราช
5. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
6. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
7. นายสายัณห์ ยุติธรรม
8. นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ

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

2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
243

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
จานวน
จานวน

8
7
6
6
5
6
4
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๖๒
9. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
10. พันตารวจโทฐนภัทร กิตติวงศา
11. นางสาวธนิกานต์ พรพงษาโรจน์
12. นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
13. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
14. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
15. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
16. นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
17. นายกรุงศริวิไล สุทินเผือก
18. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
19. นายสุชาติ อุสาหะ
20. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
21. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
22. นายรณเทพ อนุวัฒน์
23. นายศาสตรา ศรีปาน
24. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
25. ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง
26. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
27. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
28. นายสาธิต อุ๋ยตระกูล
29. นายเกษม ศุภรานนท์
30. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
31. นายวัฒนา สิทธิวัง
32. นายจักรัตน์ พั้วช่วย
33. นายอนุชา น้อยวงศ์
34. นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
35. นายสัญญา นิลสุพรรณ
36. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
37. รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
38. นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข
40. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
41. นายอนันต์ ผลอานวย
42. นายพยม พรหมเพชร
43. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

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

๑๖๓
44. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
45. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
46. นางสาวปารีณา ไกรคุปต์
47. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
48. นายปัญญา จีนาคา
49. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
50. นายภูดิท อินสุวรรณ์
51. นายกฤษณ์ แก้วอยู่
52. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
53. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย
54. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
55. นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์
56. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

พรรคก้าวไกล มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๓๘ คน
1. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
2. นายศักดินัย นุ่มหนู
3. นายมานพ คีรีภูวดล
4. นายองค์การ ชัยบุตร
5. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตน์
6. นายสุเทพ อู่อ้น
7. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
8. นายพีรเดช คาสมุทร
9. นายจิวัฒน์ อรัณยกานนท์
10. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
11. นายเอกภพ เพียรพิเศษ
12. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
13. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
14. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร
15. นายคาพอง เทพาคา
16. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
17. นายวรภพ วิริยะโรจน์
18. นายวุฒินันท์ บุญชู
19. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
177

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
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

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

๑๖๔
20. นายทศพร ทองศิริ
21. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
22. นายจรัส คุ้มไข่น้า
23. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
24. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
25. นายนิติพล ผิงเหมาะ
26. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
27. นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน
28. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน
29. นายอภิชาติ ศิริสุนทร
30. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
31. นายธีรัจชัย พันธุมาศ
32. นายทองแดง เบ็ญจะปัก
33. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
34. นายคารม พลพรกลาง
35. นายรังสิมันต์ โรม
36. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ
37. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
38. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๒๖ คน
1. นายนริศ ขานุรักษ์
2. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
3. นายสาคร เกี่ยวข้อง
4. นายประกอบ รัตนพันธ์
5. นายอิสสระ สมชัย
6. พลตารวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่
7. นายชัยชนะ เดชเดโช
8. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
9. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
10. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
11. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
12. นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี
13. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
2
2
2
4
1
3
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
98

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

9
7
3
8
6
2
3
1
4
4
3
3
2

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

๑๖๕
14. นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
15. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
16. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
17. นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
18. นายธารา ปิติเตชะ
19. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
20. นายอันวาร์ สาและ
21. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
22. นางกันตวรรณ ตันเสถียร
23. นายอภิชัย เตชะอุบล
24. นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย
25. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
26. นางสาวสุณัฐชา โล่วถาพรพิพิธ

พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๓๓ คน
1. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
2. นายอภิชา เลิศพชรกมล
3. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
4. นายสกฤษดิ์ บุตรเนียร
5. นายฐิตินันท์ แสงนาค
6. นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
7. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
8. นายวิรัช พันธุมะผล
9. นายพรชัย อานวยทรัพย์
10. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
11. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
12. นายสวาป เผ่าประทาน
13. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
14. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
15. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
16. นายมณฑล โพธิ์คาย
17. นายสาลี รักสุทธี
18. นางสาวมัลลิกา จิระพันธ์วาณิช
19. นายสมบูรณ์ ซารัมย์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
75

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
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

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

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๖๖
20. นายภาราดร ปริศนานันทกุล
21. นางสาวศรีนวล บุญลือ
22. นายสฤษฏ์ เกี่ยวข้อง
23. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
24. นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์
25. นายสนอง เทพอักษรณรงค์
26. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
27. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
28. นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
29. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์
30. นายอนาวิล รัตนสถาพร
31. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม
32. นายอานาจ วิลาวัลย์
33. นายกฤติเดช สันติวชิระกุล
พรรคประชาชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๔ คน
1. นายอับดุลอายี สาแม็ง
2. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
3. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
4. นายกูเฮง ยาวอหะซัน
พรรคเสรีรวมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๔ คน
1. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา
2. นางสาวธนภร โสมทองแดง
3. นายเรวัต วิศรุตเวช
4. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
พรรคพลังท้องถิ่นไท มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๔ คน
1. นางสาวกวินนาถ ตาคีย์
2. ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
3. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
4. นายจารึก ศรีอ่อน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
3
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
75

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

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

4
2
4
3
13

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
6
1
2
10

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

3
2
2
2
9

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๖๗
พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๒ คน
1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
2. นายสรชัด สุจิตต์

จานวน
จานวน
รวม

2
1
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
รวม

10
1
11

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
รวม

1
1
2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายปรีดา บุญเพลิง
จานวน
รวม

4
4

ครั้ง
ครั้ง

พรรคพลังประชาชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

7
7

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

7
7

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

3
3

ครั้ง
ครั้ง

พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๒ คน
1. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
2. นายสมัคร ป้องวงษ์

พรรคเพื่อชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๒ คน
1. นางลินดา เชิดชัย
๒. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

พรรคพลังปวงชนไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายนิคม บุญวิเศษ

พรรคประชาธรรมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายสุรทิน พิจารณ์

พรรคไทรักธรรม มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

๑๖๘
พรรคพลังชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พรรคไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคพลังธรรมใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายระวี มาศฉมาดล

พรรคประชาธรรมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายพิเชษฐ สถิรชวาล

จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

๒
2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

2
2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

๑๖๙

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน 2 ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อปรับปรุงอานาจหน้าที่
ของสานักนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นส่วนราชการ
ระดับกรมในสานักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่กาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ นงานของคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห่ งชาติ และมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจากัด มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
ผลการดาเนินการ
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งราชพระราชบัญญัติ และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา จานวน ๔๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยังขาดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
จึงสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๓๓ (๓) มาตรา ๒๕๖ (๑)
และมาตรา ๒๕๘ ค. (๔) จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๔๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้
๗ วัน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๗๐
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม ๒๕๖4

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน 4 ฉบับ

1. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รวม ๓ ฉบับ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
สาระ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และกฎหมายที่ แ ก้ ไขเพิ่ มเติ ม
จานวน ๒๔ ฉบับ กาหนดให้ มีเงิน เพิ่มส าหรับข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยเป็นตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ได้รับเงินเพิ่ม ตลอดจนกาหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เช่น รองรับอนุบัญญัติที่ออกและใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับ รองรับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้คงปฏิบัติหน้าที่
ได้ต่อไป การรองรับบรรดาคาขอใด ๆ ที่ยื่นไว้และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอที่ได้ยื่นไว้ตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยอนุโลม เป็นต้น
๒) ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
สาระ แบ่ งออกเป็ น ๓ ภาค ได้แก่ ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด กาหนดให้
มีคณะกรรมการต่าง ๆ และกาหนดความรับผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ภาค ๒
การบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด กาหนดให้มีคณะกรรมการ และบัญญัติข้อห้าม
การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ภาค ๓ บทก าหนดโทษ ก าหนดอั ต ราโทษตามฐานความผิ ดที่ ก าหนดไว้
ในภาค ๑ ภาค ๒ และบางส่วนที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมถึงกาหนดมาตรการอื่น
แทนการลงโทษ
๓) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม รวมถึงเพิ่มหน้าที่และอานาจของกรรมการ
ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด กาหนดบทบัญญัติให้จาเลยแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ ยื่นคาขอ
และยื่นฎีกา และการยกเลิกการบังคับโทษปรับทางปกครอง
ผลการดาเนินการ
- รั ฐ สภาได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
จานวน ๓๕ คน
อนึ่ง ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรั ฐมนตรี เป็ นผู้ เสนอ และให้ คณะกรรมาธิการคณะเดียวกันกับที่ พิจารณาร่ างพระราชบั ญญัติ ให้ ใ ช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นผู้ พิ จารณา กาหนดเวลา

๑๗๑
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่
๑ กันยายน ๒๕๖3
2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการออกเสี ย งประชามติ โ ดยก าหนดในส่ ว นของบทนิ ย ามต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี
ความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัด
และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใด รวมทั้งวางระเบียบปฏิบัติเท่ าที่
จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดกรณี ที่ จ ะต้ อ งให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ
และวิธีดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด กาหนดวิธีการออกเสียงประชามติ กาหนดการออก
เสียงประชามติที่ถือว่าเป็นที่ยุติ และการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการให้ข้ อมูลและการจัดให้มีการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทาประชามติ กาหนดเขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และที่ออกเสียงประชามติ กาหนด
บุคคลผู้มีสิทธิออกเสียง บุคคลต้องห้ามในการใช้สิทธิออกเสียง และรายละเอียดการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสี ย งประชามติ กาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีการในการดาเนินการของเจ้าพนั กงานผู้ ดาเนินการออกเสี ย ง
ประชามติ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการดาเนินการในการลงคะแนนออกเสียง
และการนับคะแนนเสียงเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการดาเนินการในการประกาศผลการออกเสียงและการคัดค้านการออกเสียงประชามติ กาหนดเกี่ยวกับ
ลักษณะความผิดและบทกาหนดโทษกับบุคคลที่กระทาการฝ่าฝืนในการออกเสียงประชามติ
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาฯ จานวน ๔๙ คน ในคราวประชุมร่ว มกันของรัฐ สภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
3. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยต ารวจแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ยข้ า ราชการต ารวจ
และการพิจารณาบาเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติไว้
ผลการดาเนินการ
- รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาฯ จานวน ๔๙ คน ในคราวประชุมร่ว มกันของรัฐ สภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๗๒
4. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกาหนดให้ผู้รับทุน
หรือนักวิจัยสามารถเป็ นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการให้ ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ได้
โดยก าหนดหน้ า ที่ใ นการบริ ห ารจั ด การผลงานวิจั ยและนวัต กรรม แผนการใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิจัย และ
นวัตกรรม กาหนดกลไกในการติดตามการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการบังคับใช้สิทธิ
โดยรัฐในกรณีที่มีความจาเป็นหรือฉุกเฉินเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของ
เจ้าของผลงาน วิจัยและนวัตกรรมและประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม รวมทั้งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งราชพระราชบัญญัติ และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา จานวน ๔๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
หมายเหตุ สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย จานวน ๓ ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ

๑๗๓

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
การพิจารณาวาระที่ ๑
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณา
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๕๖ และเพิ่ ม หมวด ๑๕/๑ การจั ดท ารั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ) นายสมพงษ์ อมรวิ วั ฒ น์ กั บ คณะ
เป็นผู้เสนอ
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๕๖ และเพิ่ ม หมวด ๑๕/๑ การจั ด ท ารั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ) นายวิ รั ช รั ต นเศรษฐ กั บ คณะ
เป็นผู้เสนอ
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๐
และมาตรา ๒๗๑) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๒๗๙)
ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ และยกเลิกมาตรา ๙๓ มาตรา ๑๐๑ (๔) และมาตรา ๑๐๕ วรรคสาม)
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
อย่างไรก็ดี ก่อนการลงมติในวาระที่ ๑ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้เสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
ก่อนรับหลักการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒๑ วรรคสาม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
จานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณาโดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนด ๓๐ วัน
และมีการขยายเวลาพิจารณาอีก ๑๕ วัน
ต่อมาในการประชุมร่วมกันของรัฐ สภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๗
และวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ องที่ คณะกรรมาธิ การพิ จารณาเสร็จแล้ ว คื อ
รายงานการพิ จ ารณาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ . .) พุ ท ธศั ก ราช ....
ก่อนรั บ หลั กการจ านวน ๖ ฉบั บ ซึ่งที่ป ระชุมได้รับทราบรายงานการพิจารณาดัง กล่ าว จากนั้นที่ประชุ ม
ได้ พิ จ ารณาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ๖ ฉบั บ และได้ น าร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ . .) พุ ท ธศั ก ราช .... (ยกเลิ ก มาตรา ๖๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๑๗
มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๒ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๗๙ ยกเลิกหมวด ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๒
มาตรา ๑๕๙ วรรคแรก มาตรา ๑๖๒ วรรคแรก มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๖๙
และเพิ่มหมวด ๑๗ ) ซึ่งนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๙๘,๐๔๑ คน เป็นผู้เสนอ
มาพิจารณารวมกัน โดยที่ประชุมได้ลงมติวาระหนึ่งขั้นรับหลักการทั้ง ๗ ฉบับ ในคราวเดียวกัน แต่ให้แยกลงมติ
ทีละฉบับ โดยที่ประชุมลงมติรับหลักการ ๒ ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

๑๗๔
(ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑ การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑ การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยถือเอาร่างรัฐธรรมนูญของนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ
เป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณา และตั้ ง คณะกรรมาธิ ก าร จ านวน ๔๕ คนเพื่ อ พิ จ ารณา ก าหนดการแปรญั ต ติ
ภายใน ๑๕ วัน ส่วนร่างรัฐธรรมนูญที่เหลือ ๕ ฉบับ ที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ
อนึ่ ง ในการประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๓ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ อ ๓๑ ให้ รั ฐ สภามี ม ติ ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อ านาจ
และหน้าที่ของรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๐ (๒) ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ
โดยที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของรั ฐ สภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒)
การพิจารณาวาระที่ ๒
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วัน
พุ ธ ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาเสร็ จ แล้ ว คื อ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖
และเพิ่มหมวด ๑๕/๑ การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่) โดยที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง
คาปรารภ แล้วเรียงตามลาดับมาตราจนจบร่าง และเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา ๒๕๖ (๕)
กาหนดว่า เมื่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว
ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
การพิจารณาวาระที่ ๓
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ประธานรัฐสภา
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภารั บ ทราบค าวิ นิ จ ฉั ย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่ อ ง ประธานรั ฐ สภาขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอานาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๖ (๑)
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “รัฐสภามีหน้าที่และอานาจจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องให้ประชาชน
ผู้มีอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อนว่าประชาชนประสงค์ที่จ ะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง” ที่ประชุมรับทราบ
จากนั้นที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภาได้พิจารณาเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย
แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่. .) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑ การจั ด ท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่) โดยที่ประชุมเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
จึ ง ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม ลงมติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยในการที่ จ ะให้ อ อกใช้ เ ป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา ๒๕๖ (๖)
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป

๑๗๕

การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ
- การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ การเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปในที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การชุมนุมของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาสาคัญ
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินจึงสมควรรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑ (สมั ย วิ ส ามั ญ ) วั น จั น ทร์ ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๓
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว

๑๗๖

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
- หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

จานวน ๓ เรื่อง

๑. ร่างความตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย ตามมาตรา ๒๘ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุ ล กากรและการค้ า (แกตต์ ) ๑๙๙๔ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขข้ อ ผู ก พั น ส าหรั บ สิ น ค้ า ที่ มี โ ควตาภาษี
ในตารางข้ อ ผู ก พั น ของสหภาพยุ โ รป อั น เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการออกจากสมาชิ ก ภาพสหภาพยุ โ รป
ของสหราชอาณาจั ก ร ร่ า งหนั ง สื อ จากรั ฐ บาลแห่ ง สหราชอาณาจั ก รถึ ง รั ฐบาลแห่ ง ประเทศไทย
และร่างหนังสือจากรัฐบาลแห่งประเทศไทยถึงรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ สืบเนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) ส่งผลให้
สหภาพยุโรปจะต้องปรั บแก้ไขตารางข้อผู กพันปริมาณโควต้าภาษีโดยการแบ่งสัดส่ว นโควต้าภาษีระหว่า ง
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรก็ต้องจัดทาตารางข้อผูกพันทางภาษี
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ใหม่ ดังนั้น การขอแก้ไขข้อผูกพันในตารางข้อผู กพันของสหภาพยุโ รป
และสหราชอาณาจักรจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควต้าภาษีของสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักรที่ไทยเป็นผู้ส่งออกสาคัญ อาทิ ข้าว มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์แปรรูป และสินค้า
ประมงแปรรูป ทาให้ไทยต้องมีการเจรจาทาความตกลงใหม่ ซึ่ง ไทยได้ยืนยันหลักการสาคัญคือ เพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์โดยรวมที่ไทยจะได้รับหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยต้องไม่น้อยไปกว่าที่ไทย
เคยได้รับโดยรวมเมื่อครั้งสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการแก้ไข
และจั ดทาตารางข้อผู กพัน ทางภาษีภ ายใต้องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโ รปและสหราชอาณาจั ก รคื อ
ทาให้ไทยทราบปริมาณโควต้าที่แน่นอนที่สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจัดสรรให้ แก่ไทย ซึ่งจะสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกให้สามารถปรับตัวและวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทย อีกทั้งปริมาณโควตาของสินค้าสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่จัดสรร
ให้ แก่ไทย เป็ น ไปตามที่ผู้ ป ระกอบการต้ องการ ในส่ ว นของร่างหนังสื อจากรัฐ บาลแห่ งสหราชอาณาจั ก ร
ถึงรั ฐ บาลแห่ งประเทศไทย และร่ างหนังสื อจากรัฐ บาลแห่ ง ประเทศไทยถึ งรัฐ บาลแห่ งสหราชอาณาจั ก ร
ถือเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณ
สินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราชอาณาจักร ที่จัดสรรให้แก่ไทยภายหลังระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการออกจากสมาชิก
สหภาพยุโรป และไทยตกลงจะถอนการคัดค้านตารางข้อผูกพันของสหราชอาณาจักรทั้งหมดอย่างเป็นทางการ
ด้วยวิธีแจ้งเป็นจดหมายถึงสานักเลขาธิการองค์การการค้าโลก มีผลใช้บังคับเมื่อสหราชอาณาจักรและประเทศ
ไทยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเมื่อการดาเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับ ๑๔ วัน
ภายหลังรับการแจ้งหลังสุดของทั้งสองฝ่าย
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๒ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว

๑๗๗
๒. ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียนเป็นการสร้างตลาด
และฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียวที่มีความมั่นคง รุ่งเรือง มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีการรวมกลุ่ ม
ทางเศรษฐกิ จ พร้ อ มด้ ว ยการอ านวยความสะดวกทางการค้ า และการลงทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง เป็ น
ความร่ ว มมือระหว่างประเทศในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการปกป้องสิ่ งแวดล้ อมของผลิ ตภั ณ ฑ์
ยานยนต์อาเซียน เพื่อสร้างตลาดเดียวและลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในสาขายานยนต์ อานวยความสะดวก
ในการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรองระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่น
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๓ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบข้อตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว
๓. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership
Agreement : RCEP)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ความตกลงหุ้ นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นความตกลงที่ขยายการทางานร่วมกั น
ของอาเซียนกับออสเตรเลี ย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ให้กว้างและลึ กขึ้น ซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้ อม
ที่เอื้ออานวยให้ เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนภายในภูมิภาค รวมถึงสร้างความเติบโตและการพั ฒนา
สู่เศรษฐกิจโลก และนาไปสู่ โอกาสในการเข้าสู่ ตลาดและการจ้างงานของภาคธุรกิจและประชาชนในภูมิ ภาค
ความตกลง RCEP จะดาเนินงานควบคู่และสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นไปตาม
กฎกติกา โดยเป็นการสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่ภาคีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยตระหนักถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิก และให้ความยืดหยุ่น
ที่เหมาะสมแก่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ส่งเสริมการอานวยความสะดวกและความโปร่งใส
ทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาคและตลาดโลก
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการพัฒนา และส่งเสริม
ความร่วมมือด้านประเด็นอื่นที่มีบทบาทต่อการค้ายุคใหม่
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๓ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น อั ง คารที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบความตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว

๑๗๘

ญัตติที่รัฐสภาพิจารณา
ญัตติที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว

จานวน ๑ ญัตติ

- ญัตติด่วน เรื่อง ขอเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ ให้รัฐสภามีมติขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒)
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสมชาย แสวงการ
สาระ ผู้เสนอญัตติ เห็นว่า เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาได้มีการยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม จานวน ๒ ฉบับ (ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... นายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ เป็นผู้เสนอ) และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่ประชาชนเป็นผู้เสนออีก ๑ ฉบับ โดยเนื้อหาสาระในร่างฯ กาหนดให้มี
หมวด ๑๕/๑ การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทาหน้าที่จัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ตามหมวดนี้ ทั้งที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่มีบทบัญญัติให้อานาจรัฐสภา
จัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภาจึงไม่มีอานาจจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น การกระทาใด ๆ เพื่อให้มี
การจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น จึงเป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้ที่
ประชุ ม รั ฐ สภามี ม ติ ข อให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของรั ฐ สภา
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒)
ผลการดาเนินการ
- ที่ป ระชุมรั ฐ สภาได้ล งมติเห็ นชอบให้ ส่ งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของรั ฐ สภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ชุ ด ที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ศาลรัฐธรรมนูญ มีคาวินิจฉัยที่ 4/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอานาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (1)
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “รัฐสภามีหน้าที่และอานาจจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องให้ประชาชน
ผู้มีอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อนว่า ประชาชนประสงค์ที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง”
- ที่ป ระชุมรั ฐ สภารั บ ทราบ คาวินิจฉัยที่ 4/2564 ของศาลรัฐ ธรรมนูญ ในคราวประชุมร่ว มกั น
ของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

๑๗๙

เรื่องอื่น ๆ
ตั้งคณะกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่างลง

จานวน ๑ คณะ

๑. ตั้ งกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร เป็นกรรมาธิการแทน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์

