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สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
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ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

  



๒ 
 

 
สารบัญ 

 หน้า 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๑  
  1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 1 
  ๒. ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร ๓ 
  ๓. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ๔ 
  ๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รอบรรจุระเบียบวาระ 5 
  ๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 6 
  ๖. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 11 
  ๗. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 1๓ 
  ๘. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรอง 14 
  ๙. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง 16 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน 1๖ 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 17 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18 
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 18 
2. ร่างพระราชบัญญัติ 19 
    2.1 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 19 
    2.2 รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง ๑๙ 
    2.3 อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี  
          เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 2๐ 
    2.๔ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 2๒ 
    2.๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง 2๓ 
    2.๖ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2๕ 
    2.๗ อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย 2๙ 
    2.๘ ผู้ริเริ่มขอถอนร่างพระราชบัญญัติ ๓๐ 
    2.๙ ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง ๓๑ 

การพิจารณาพระราชก าหนด ๓๓ 
1. พระราชก าหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 33 

การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3๕ 
๑. ร่างข้อบังคับที่บรรจุระเบียบวาระเพ่ือรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหนึ่ง 3๕ 

การพิจารณาญัตติ 3๖ 
1. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว 3๖ 
    1.1 ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ 3๖



๑ 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
    1.2 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
          ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา 3๗ 
    1.3 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
          ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ) 4๖ 
    1.๔ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา  
          ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 4๘ 
2. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา 7๑ 
๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพ่ือรอการพิจารณา 7๒ 
๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม 8๘ 
๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน 8๘ 
๖. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 8๘ 

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ ๙๐ 
๑. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพ่ือรอการพิจารณา ๙๐ 
๒. รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ๙๒ 

การพิจารณากระทู้ถาม 9๓ 
1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา 9๓ 
2. กระทู้ถามทั่วไป 9๗ 
    2.1 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในท่ีประชุมสภาประธานอนุญาตให้ถามได้ 9๗ 
    2.2 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 11๓ 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะ 1๔๑ 

เรื่องอ่ืน ๆ 15๗ 
1. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ 15๗ 
    1.1 รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว 15๗ 
    1.2 รายงานที่บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา 15๗ 
    1.๓ รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม 15๘ 
2. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 15๙ 
    ๒.1 รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว 15๙ 
๓. ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 1๖๑ 
    5.1 ตั้งกรรมาธิการสามัญ 1๖๑ 
    5.2 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 1๖๓ 
๔. ตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 1๖๔ 

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 1๖๕ 



๑ 

 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 1๗๓ 
1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 1๗๓ 
2. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 17๕ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระท่ีหนึ่ง 17๕ 

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 17๗ 
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 17๗ 

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 17๙ 
- หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 17๙ 

ญัตติที่รัฐสภาพิจารณา 1๘๐ 
- ญัตติที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว 1๘๐ 

 

 



๑ 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จ านวน  ๔  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร โดยการเพ่ิมมาตรา ๑๐ ตรี เพ่ือให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอ านาจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอีกฝ่ายหนึ่ง ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจที่
ได้รับมอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่
รัฐบาลไทยท าไว้หรือจะได้ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ หรือในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามความตกลงเพ่ือการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่รัฐบาลไทยท าไว้หรือจะได้ท ากับส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าของต่างประเทศ หรือในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศใด
ซึ่งมีข้อบัญญัติให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร โดย การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
บทบัญญัติและเง่ือนไขของความตกลงหรืออนุสัญญานั้น 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้หอการค้าสามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถท าสัญญาหรือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้า และส่งผลดีต่อการสร้างเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม



๒ 
 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน ๓,๐๗๔,๔๒๔,๗๗๓,๓๐๐ บาท เพ่ือชดใช้เงินคงคลังเป็น
จ านวน ๕๙๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท และเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย เป็นจ านวน ๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้
หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๗๒ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๓๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด 
พ.ศ. ....   
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ปัจจุบันประชากรในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดเชียงรายได้เ พ่ิมขึ้นและ  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน ท าให้คดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพ่ือให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง กระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียง
ป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เพื่อให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่ในเขตอ านาจ 
 



๓ 
 

ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....  และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาฯ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลบัมายังสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจราจร 
ทางบก โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางเดินรถและน้ าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด
หรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจ าทาง แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยแยกความผิดการขับรถที่
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนไปรวมกับการขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร และก าหนดความผิด  
การขับรถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ และเพ่ิมอัตราโทษดังกล่าวให้สูงขึ้น ก าหนดให้พนักงาน
สอบสวนมีอ านาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ในภาวะที่หมดสติหรือได้รับ
อันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท 
รวมทั้งการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตาม
ระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย และบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุมการแข่งรถ
ในทาง และบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้  
แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน 
๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๔ 
 

  - วุฒิสภามีมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  ๒  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
  นายชินวรณ์  บุญเกียรติ  กับคณะ 
สาระ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติ บางประการไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความ
เหมาะสมมากขึ้น โดยให้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ค าร้องและการ
ตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้ปลอมลายมือชื่อ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน  
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ โดยที่ได้มีการยกเลิกการก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ประกอบกับเป็นพืชที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ กรณีจึงสมควรก าหนดมาตรการก ากับดูแลการเพาะ
หรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนมากที่สุด และโดยที่การบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรก าหนด
มาตรการก ากับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบแปดปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. ....  
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



๕ 
 

  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... และ
ข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
รอบรรจุระเบียบวาระ จ านวน  ๒  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมี
ลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทาง
เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นไปตามสนธิสัญญา รวมทั้งปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและเพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุม  
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแล
สัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน  ๑๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
 นายวีระกร  ค าประกอบ กับคณะ 
 นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ 
 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ กับคณะ 
 นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ 
 นายสุรทิน  พิจารณ์ กับคณะ 
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๘,๔๓๗ คน 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ก าหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ใน
กรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน หรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนด แก้ไขบทบัญญัติเพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์
การน าเข้าน้ าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณี
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๕๙ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี  
สาระ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ิมบทนิยามค าว่า กระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย โดยให้อ านาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การได้มาและการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณา  
วัตถุอันตราย และการก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญต้องรับผิดทางอาญาแทนนิติบุคคล 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการ
พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 



๗ 
 

  - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ขอถอน  
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ถอน
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยก าหนดให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทสามารถยื่น ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจเอกสาร การขอ
ส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรองและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือก าหนดค่าธรรมเนียมให้
แตกต่างกันตามรูปแบบการท าธุรกรรมได้ ก าหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจ ากัดได้ 
ก าหนดให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้  และแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัท
จ ากัดเข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา 
๑๒๔๓ โดยก าหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และ
มูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยก าหนดให้บริษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ก าหนดให้บริษัทใดไม่ส่งหนังสือแจ้งมติพิเศษให้รวมบริษัท
เข้ากันหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะรวมบริษัท หรือจัดการรวมบริษัทเข้ากันโดยฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และก าหนดให้กรรมการใดของบริษัทจ ากัด ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร 
และหลักฐานต่าง ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่า งพระราชบัญญัติ  และมีมติ ให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 



๘ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ   โดยที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อด้วยการให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อมูลเพ่ือขอรับสินเชื่อ และพิจารณาให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายของตน 
เป็นทางเลือกเพ่ิมเติมจากการยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง จึงก าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถ
รับผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพ่ือให้สามรถ
น าส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิต  
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ 
ก าหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภท
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้เป็นการเฉพาะ 
ผลการด าเนินการ 
  สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่ งร่ างพระราชบัญญัติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี  
สาระ ๑. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ มีการยกเลิกอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน (ร่างมาตรา ๑๐)  และเพ่ิมบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เป็นบัญชี ๒ อัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูง โดยก าหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ร่างมาตรา ๑๑)  
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ ได้ใหม่โดยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียม 
ตามบัญชี ๑ เป็นฐานในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ในทุกห้าปี (ร่างมาตรา ๓) 
ก าหนดให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ใดสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาต
จากปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะก าหนดให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๔) ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องจัดท าบัญชีรับจ่าย
ยุทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยให้ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาบัญชีไว้ พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบได้ และให้ส่งส าเนาบัญชีรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งส าเนา
บัญชีนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๖) ก าหนดให้ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้ก าหนดเกินสามปีนับแต่วัน 
ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๗) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๑๖) 
 
 



๙ 
 

ผลการด าเนินการ 
 สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่   
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี  
 นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ กับคณะ 
สาระ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. .... คือ ก าหนดวิธีการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๖) ก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕) ก าหนดให้มี 
ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท (ร่างมาตรา ๔) ก าหนดขั้นตอนการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
คือ เหตุในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอน (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือถอดถอน (ร่างมาตรา ๗) 
เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ือขอถอดถอน จ านวนรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่มีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการ 
ถอดถอน และค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้มีสิทธิเข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามร่างมาตรา ๕  
(ร่างมาตรา ๙) การพิจารณาและการปิดประกาศหนังสือแสดงเจตนาและบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๐) 
การร้องคัดค้านและการขอถอนชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ (๑)) ผลของการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๒ (๒)) การเข้าชื่อเพ่ือขอให้มีการสอบสวนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่ างมาตรา ๘ และร่างมาตรา ๑๓ ถึงร่างมาตรา ๑๘) บทก าหนดโทษ  
(ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๒) 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ  
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง) วันพุธที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันพุธที่   
๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือเอา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 
๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
 



๑๐ 
 

ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน  
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน  
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุเด็ก 
ในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเด็ก) 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ ก าหนดให้เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีที่ได้กระท าความผิดอาญา ได้รับยกเว้นไม่ต้องรับโทษ และก าหนดให้
เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีที่ได้กระท าความผิดอาญา ไม่ต้องรับโทษ โดยให้ศาลมีอ านาจเลือกใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กมาใช้บังคับแทนการลงโทษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีอายุยังไม่เกินสิบสองปี เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ
ดังกล่าวมีความอ่อนด้อยในทางความนึกคิด ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อีกทั้งเป็นช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเสี่ยงที่จะกระท า
ความผิด จึงไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการด าเนินคดี แต่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือฟ้ืนฟู
ให้เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กได้เรียนรู้การกระท าความผิดจน
น าไปสู่การกระท าความผิดซ้ า 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา) และมีมติ  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
 นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา กับคณะ 
 นายสุทัศน์  เงินหมื่น กับคณะ 
 นายสิระ  เจนจาคะ กับคณะ 
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เหตุผล โดย
ที่การทรมาน การกระท าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการกระท าให้บุคคลสูญ
หายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนดฐาน
ความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้เสียหาย และมาตรการอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล และสอดรับกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
 
 
 



๑๑ 
 

ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่   
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภมิูภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายนพคุณ  รัฐผไท กับคณะ 
 คณะรัฐมนตรี 
 นายประกอบ  รัตนพันธ์ กับคณะ 
 นายสฤษดิ์  บุตรเนียร กับคณะ 
 รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ กับคณะ 
 นายเกษม  ศุภรานนท์ กับคณะ 
 นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
อันจะท าให้การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ทั้ง ๗ ฉบับ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  โดยให้ถือเอาร่างของนายเกษม  ศุภรานนท์ กับคณะ เป็นหลัก 
ในการพิจารณา 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ 
เพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง จ านวน  ๓๓  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ 



๑๒ 
 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ กับคณะ 
๗. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ  
๘. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ  
๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  กับคณะ    
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ กับคณะ 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ   
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล  กับคณะ 
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  กับคณะ 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....      
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา กับคณะ 
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายรังสิมันต์  โรม กับคณะ 



๑๓ 
 

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ 
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ 
สงบแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายปิยบุตร  แสงกนกกุล  กับคณะ   
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์  กับคณะ   
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ  
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ 
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ กับคณะ 
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าหรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยะโรจน์  กับคณะ 
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการรื อฟื้นคดีอาญาขึ นพิจารณาใหม่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  กับคณะ 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม จ านวน  ๑๓  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา กับคณะ 
 



๑๔ 
 

๔. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางกันตวรรณ  ตันเถียร  กับคณะ 
๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ 
๙. ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  กับคณะ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๓ คดีการปิดกั นการมีส่วนร่วมสาธารณะ) 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔ คดีการปิดกั นการมีส่วนร่วมสาธารณะ) 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายนิกร  จ านง กับคณะ 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐/๑) 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ  
 

หมายเหตุ ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๐ วรรคสี่ และล าดับที่ ๘ ด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเสร็จแล้ว รอบรรจุระเบียบวารการประชุม 

 
๘. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรอง จ านวน  ๒๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน  ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน  ามัน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
 



๑๕ 
 

๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันส าปะหลัง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ   
๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยโรจน์ กับคณะ 
๘. ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายนิกร  จ านง กับคณะ 
๙. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจ าบ้านและหมอประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาและจ าเลย  
ในคดีอาญา พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  กับคณะ 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  กับคณะ 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบ านาญพื นฐานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  กับคณะ 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบ านาญพื นฐานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์  คุณเงิน  กับคณะ 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  กับคณะ 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ 
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางมุกดา  พงษ์สมบัติ  กับคณะ 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ กับคณะ 
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ 
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดซ  าของผู้กระท าความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้
ความรุนแรง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์  กับคณะ 
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ 



๑๖ 
 

๙. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง จ านวน  ๑๒  ฉบับ 
     

๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิเซษฐ์  เชื้อเมืองพาน กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติการขุดคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ กับคณะ 
๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งกองทุนเพื่อการลงทุนของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ 
๘. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ   
๙. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายปรีดา  บุญเพลิง  กับคณะ     
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายประกอบ  รัตนพันธ์  กับคณะ     
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายนพคุณ  รัฐผไท  กับคณะ     
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครสมุย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน จ านวน  ๕  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิเซษฐ์  เชื้อเมืองพาน กับคณะ  เป็นผู้เสนอ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐/๑) 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ  
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ กับคณะ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางมุกดา  พงษ์สมบัติ กับคณะ 
 



๑๗ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ   

หมายเหตุ  ผู้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จ านวน  ๒  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ  กับคณะ   
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒) 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  กับคณะ 

หมายเหตุ  เรื่องล าดับที่ ๒ อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไขร่างโดยยังไม่ได้บันทึกเสนอบรรจุ
ระเบียบวาระ 

 



๑๘ 
 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง 
 
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   จ านวน  ๓  ฉบับ 
  

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช ....  
ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ เพ่ือให้กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีท่ีมาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้บังคับ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ผู้เสนอ นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓๕,๒๔๗ คน 
สาระ เพ่ิมปรับระบบรัฐสภาจากสภาคู่ให้เป็นสภาเดี่ยว โดยให้มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และกองทัพ ยกเลิกการก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกการ  
ลบล้างความผิดและผลพวงจากการรัฐประหารที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 

 
 

 



๑๙ 
 

๒. ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน  ๔๔  ฉบับ 
๒.๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายปารเมศ  โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๘,๔๓๗ คน 
สาระ เพ่ือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือเป็นการคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกลไกใน
การก าหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็งในการ
แข่งขันของประเทศ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ  
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็น  
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 - นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรอง 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและ
ลงมติรับหลักการและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๕๙ คนเพ่ือพิจารณา 
 
๒.๒ รอการพิจารณาของสภาในวาระท่ีหนึ่ง จ านวน  ๒  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ พลโท วีระ  วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้การพัฒนา คุ้มครอง สร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และมีความเป็น
อิสระ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ  
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็น  
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๐ 
 

๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจอน  อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ยกเลิกประกาศและค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่มีเนื้อหาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และก าหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความของบุคคล
พลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศ คสช. 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
๒.๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี    
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จ านวน  ๗  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายสยันต์  พรมดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๒๑๓ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ให้มีกฎหมายเพ่ือใช้บังคับกับยาแผนไทยและยาแผนโบราณ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติ
กฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดการควบคุม คุ้มครอง สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนายาแผนไทยและยาแผน
โบราณให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมใน
ปัจจุบัน  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ เสร็จแล้ว 
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....    
ผู้เสนอ นางสุนี  ไชยรส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๒๙๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ก าหนดให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการช่วยจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ าและปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศและน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 



๒๑ 
 

 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายแก้ว  สังข์ชู กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๗๓๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลและชุมชนให้สามารถจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั งส านักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายเฉลิมชัย สมมุ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๕,๕๙๓ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ก าหนดให้ส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วม เพ่ือ
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรกร เช่น กัญชา และสมุนไพรอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางยา 
ก าหนดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกเพ่ือเป็นอาชีพ สามารถผลิตหรือส่งขายให้หน่วยงานที่
ต้องการผลิตเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๒๘๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการท าการประมงให้
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 



๒๒ 
 

 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื นเมือง พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายจินดา  แสงโสภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๘๒๓ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ท าหน้าที่พิจารณาขึ้น
ทะเบียนไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกร ด าเนินการร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
ในการเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองแก่เกษตรกรให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ส่งเสริมให้มีการแข่งขันตามประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้มี
วิสาหกิจชุมชนไก่พ้ืนเมือง  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ 
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายธนชน  มุทาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๓๐,๓๒๖ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร และจัดการศึกษาในอนาคต 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๒.๔ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่า    
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จ านวน  ๒  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายเจริญ  เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๙๔๒ คน 



๒๓ 
 

สาระ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
เกินสมควรท าให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างอิสระ เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มี
เสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม เพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๐  
ได้ก าหนดไว้ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๘๘๘ คน 
สาระ มีกลไกในการส่งเสริม ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพ้ืนเมือง อย่างทั่วถึงทุกด้านและ
สนองตอบต่อวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง จ านวน  ๔  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายดิเรก  พรสีมา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๕๐๖ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล การจัดการระบบการศึกษาต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้ค ารับรอง 
  



๒๔ 
 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางวณี  ปิ่นประทีป กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓,๓๔๕ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาคนในชาติให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีงามตามหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิ ปไตย  
มีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้ค ารับรอง 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายปัญจเดช  สิงห์โท กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๔๔๐ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ เพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๘ ห้ามออกใบอนุญาต
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้แก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงหรือน ามาใช้แสดงเพ่ือความบัน เทิงที่ขัดกับ
พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าชนิดนั้น 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้ค ารับรอง 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายต้นน้ า  นิยมาภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๗๓๘ คน เป็นผู้เสนอ  
สาระ เพ่ือให้มีกฎหมายในการบริหารจัดการพืชเสพติดที่ให้คุณทางการแพทย์ที่ครบวงจรทั้งระบบ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้ค ารับรอง 
 
 



๒๕ 
 

๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ านวน ๑๘ ฉบับ 
  

๑. รา่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ก าหนดการ
กระท าในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รวมถึงก าหนดบทก าหนดโทษห้าม 
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือกระท าการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ให้มีกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลที่ประสงค์จะ
แปลงเพศ และบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ส่งเสริมสนับสนุนการน ากัญชา กระท่อม และพืชยาอ่ืนมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ รวมทั้ง
เพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 



๒๖ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวินัย  นาคนิรันดร์ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินที่ท ากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจินดา  แสงโสภา กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินที่ท ากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ พลตรี พิชิต  บุตรวงศ์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ในการก าหนดจรรยาบรรณ ควบคุมความประพฤติ และการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดสวัสดิการเพ่ือการด ารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก าหนดให้ด าเนินการให้อาชีพศิลปินมีประสิทธิภาพ และเป็น
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๘. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายเอกภพ  กตัญญู กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดให้ผู้ประกันตนตามหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ และเพ่ิมสิทธิผู้ประกันตนให้สามารถยื่นขอเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ือตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประกันตน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
 



๒๗ 
 

๙. ร่างพระราชบัญญัติก ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่เคารพ ปกป้อง และท าให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได้จริง
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งต้องอ านวยการและก ากับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาด เพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร่วม ตลอดจน
ก าหนดให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุส าคัญของการก่อ
หมอกควันพิษ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ พลเอก กิตติศักดิ์  รัฐประเสริฐ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดขอบเขตของหลักธรรมาภิบาล ก าหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และจัดตั้งสภา  
ธรรมาภิบาลแห่งชาติและสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ แก้ไขวิธีการค านวณบ านาญ และก าหนดให้สิทธิและทางเลือกแก่ข้าราชการในการรับบ าเหน็จบ านาญ
และการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
  
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
 



๒๘ 
 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดการค านวณบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และก าหนดเงินเป็นค่า 
ครองชีพเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพให้แก่ข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุมที่จะคุ้มครองประชาชน เด็ก เยาวชน ท าให้รู้ 
เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนเพิ่มเติม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายปองวิชญ์  วงษ์โชติปิ่นทอง กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายปัญจเดช  สิงห์โท กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองช้างไทยไม่ให้ได้รับความทรมานและไม่ให้เกิดการ
ทารุณกรรมช้างไทยการลักลอบค้าชิ้นส่วนของช้าง 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 



๒๙ 
 

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิชาญ  ชัยชมภู กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ เพ่ือให้ลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จที่ใช้แรงงาน ฝีมือ ความช านาญพิเศษ และประสบการณ์ เสริมการปฏิบัติงาน 
หรือสนับสนุนการท างานของภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งข้ึน 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื นเมือง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 - อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม 
 
๒.๗ อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย จ านวน ๓ ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายธนชน  มุทาพร กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
 - อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายชูชาติ  ผิวสว่าง กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ ก าหนดให้มีส านักงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
สภาองค์กรชุมชนจังหวัด และสภาองค์กรชุมชนแห่งชาติ  ทั้งนี้ เพ่ือให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมส าคัญ 
ในกระบวนการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย 
 
 
 



๓๐ 
 

๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายไมตรี  จงไกรจักร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาชน
ทั่วไป ในการจัดการกับภัยพิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อสถานการณ์  
ภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 - อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย 
 
๒.๘ ผู้ริเริ่มขอถอนร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒ ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา  ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดคุณสมบัติเพ่ือสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีไม่
ประพฤติตนผิดศีลธรรมจรรยาและมีมาตรฐานสากล เพ่ือแนะน าและสั่งสอนเด็กให้ได้ รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถด ารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ผู้ริเริ่มแจ้งความประสงค์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือน ากลับไปด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา  ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ก าหนดคุณสมบัติเพ่ือสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีไม่
ประพฤติตนผิดศีลธรรมจรรยาและมีมาตรฐานสากล เพ่ือแนะน าและสั่งสอนเด็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถด ารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ผู้ริเริ่มแจ้งความประสงค์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ เพ่ือน ากลับไปด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๒.๙ ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง จ านวน  ๕  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ เปลี่ยนสถานะของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 
การแข่งขันและเพ่ือเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐบาล สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของ
ประชาชนทุกกลุ่ม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการสร้างความยุติธรรมในสังคม
และรกัษาระบอบนิติรัฐให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะบังคับ
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือทรัพยากรส่วนกลางที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินมาอ านวยความสะดวกเพราะมี
พระราชบัญญัติธุรกิจท่องเทียวควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทุกศาสนิกชนที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ต่างใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด ยกเลิกคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 



๓๒ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา  สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม  
สาระ แก้ไขปรับปรุงโดยให้สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยมีมหาเถรสมาคมรับสนองงานตาม
พระบัญชาภายใต้อ านาจของกฎหมายและพระธรรมวินัย เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาสั่งจ าหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 



๓๓ 
 

การพิจารณาพระราชก าหนด 
 

๑. พระราชก าหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จ านวน  ๓  ฉบับ 
  

๑. พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้เหมาะสม เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม  
ที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเป็นภาระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไป และก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ สมควรที่รัฐ
จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยด่วน 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๓๙ ก วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
๒. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ กฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีมาตรการทางการเงินเพ่ือสร้างสภาพคล่องเพ่ิมเติมแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินช าระหนี้แก่สถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขซื้อคืนใน
ราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือ 
ผิดนัดช าระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 
๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๓๙ ก วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 
 



๓๔ 
 

๓. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลไทย  
มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ โดยเงินกู้ต้องใช้เฉพาะ ๓ กรณี คือ ๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
๒) เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ๓) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันพฤหัสบดีที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๔๐ ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 



๓๕ 
 

การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
 

๑. ร่างข้อบังคับที่บรรจุระเบียบวาระเพ่ือรอการพิจารณา 
ของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง จ านวน ๔ ฉบับ 
  

๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ  
๒. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ  
๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ วิริยะโรจน์  
๔. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ  
 
 
 



๓๖ 
 

การพิจารณาญัตติ 
 
๑. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว 

๑.๑ ญัตติทีส่ภามีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ จ านวน  ๒  เรื่อง รวม  ๗  ญัตติ 
  

๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา และเยียวยาเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) (ญัตติเสนอด้วยวาจา) 
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา 
สาระ เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อ อุตสาหกรรมด้ านปศุสั ตว์ ในหลายประเทศ โดยเริ่ มแพร่ ระบาดในทวีป เอเชี ยตั้ ง แต่ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เช่น ในประเทศภูฏาน เนปาล ศรีลังกา ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม และเมียนมา ซึ่งประมาณ
ต้นปี ๒๕๖๔ ได้มีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ท าให้โค กระบือ ล้มป่วยและตายไปแล้วกว่า ๗,๐๐๐ ตัว 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและเกิดความเสียหายต่ออาชีพปศุสัตว์ จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวเพ่ือให้  
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) และส่งผลการพิจารณาให้รัฐบาลรับไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
๒. เรื่อง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ระลอกที่ ๓ และจากการบริหารจัดการของ ศบค. (ญัตติ
เสนอด้วยวาจา) 
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบ
ของโรคติดเชื อไวรัสโควิด - ๑๙ และเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๖/๒๕๖๓ และ 
ยุบ ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป (ญัตติเสนอด้วยวาจา) 
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 ในระลอกใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อมี
มติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขและเยียวยา 
การระบาดของเชื อโควิด - ๑๙ ระลอก ๓ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ น 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 



๓๗ 
 

๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระลอกที่ ๓ และระลอกต่อไป ทั งในการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เสนอ นายเรวัต วิศรุตเวช 
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด - 19  
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ นเรื่อย ๆ จนยากที่จะควบคุมได้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปราย
ทั่วไปและส่งให้รัฐบาลด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ ๕๔ และข้อที่ ๕๐ 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ 
สาระ เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวน
มาก จากสถานการณ์ดังกล่าวการบริหารจัดการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโร คติดเชื้ อ  
โควิด - ๑๙ มีลักษณะรวมศูนย์ เกิดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขาดความชัดเจน การใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่ไร้การเยียวยา ท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบจ านวนมาก รวมทั้งการสั่งปิดแคมป์คนงาน ท าให้เกิดการกระจายของเชื้อโควิด – ๑๙ ไปยังต่างจังหวัด
จากการเดินทางกลับบ้าน ในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการ
รักษาผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ขาดแคลน  ไม่เพียงพอ การตรวจหา 
คัดกรองและการคัดแยกผู้ติดเชื้อยังไร้ประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ ตลอดจน การเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน
ยังไม่ทั่วถึงและยังคงเกิดความเหลื่อมล้ าขึ้น กรณีจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและ
ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการ ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 ๑.๒ ญัตติที่สภามีมติตั งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อสภาแล้ว  
(บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา) จ านวน  ๗  คณะ รวม  ๕๑  ญัตติ 
  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน  ๕  คณะ รวม  ๓๙  ญัตติ 
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๔  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง
ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้  
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม  เวชกามา 



๓๘ 
 

๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทาง
หลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ัวประเทศ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางบุญรื่น  ศรีธเรศ 
สาระ กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดให้  
กรมทางหลวงชนบทต้องส่งงบประมาณเพ่ือดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงถนนทางหลวงชนบทต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมา  
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมทางหลวงชนบทไม่ได้ส่งงบประมาณมาช่วยเหลือเพ่ือก่อสร้างถนนใหม่หรือบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความช ารุดเสียหายแต่อย่างใด ท าให้ตกเป็นภาระขององค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ  
ซึ่งมีงบประมาณจ ากัดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงถนนดังกล่าวได้ ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่
และท่ีต้องใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๓๙ คน 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน  าทั งระบบ จ านวน  ๑๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  า โขง เลย ชี มูล 
ป่าสัก 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  า โขง กก อิง 
น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  า โขง เลย ชี 
มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ผู้เสนอ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  าโขง ชี มูล 
สงคราม แม่น  าล าพะยัง และล าน  าปาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ผู้เสนอ  นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
น  าในบริเวณแม่น  าโขง แม่น  าชี แม่น  ามูล และล าน  าเสียว ทั งระบบ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางสาวสกุณา  สาระนันท์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  าลุ่มน  า เมย 
กก ปิง วัง ยม และน่าน  
ผู้เสนอ พันต ารวจโท ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน  าบริเวณ 
ลุ่มน  าชีและล าน  าสาขาแบบบูรณาการ  
ผู้เสนอ นายฉลาด  ขามช่วง กับคณะ 



๓๙ 
 

๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน  าใน
แม่น  าโขง 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  าโขง เลย ชี 
มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณาการ 
ลุ่มแม่น  าสงครามอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายเกษม  อุประ 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดท า
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน  าในแม่น  าล าพะยัง ตั งแต่บริเวณต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จนถึงบริเวณอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็บน  าล าเซบาย
และล าห้วยโพง 
ผู้เสนอ นายธนกร  ไชยกุล 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ 
และบูรณาการพื นที่หนองหาร ลุ่มน  าก่ า ลุ่มน  าอูน และลุ่มน  าสงคราม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น  าอุปโภคบริโภค ท าการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บน  าคลองหิน ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๑๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน  าในลุ่มน  า  
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ กับคณะ 
๑๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน  า
ทะเลสาบสงขลา - พัทลุง และการผันน  ามาใช้ประโยชน์ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ กับคณะ 
๑๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการน  าอย่างเป็นระบบของลุ่มน  าโขง เลย ล าพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล  
ผู้เสนอ นายขจิตร  ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน  าในแม่น  าโขง 
ผู้เสนอ นายสุทัศน์  เงินหมื่น และนายอิสสระ  สมชัย 
๑๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน  าจาก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บน  าล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน  าอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม  
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 



๔๐ 
 

สาระ ปัจจุบันเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี ท าให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ได้รับความเดือดร้อน  
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งไม่มีน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนในฤดูฝนก็ประสบปัญหา
น้ าท่วมน้ าหลากท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อรายได้ในการด ารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในพ้ืนที่ แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผ่านโครงการต่าง ๆ 
แต่ก็พบว่ายังขาดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ยังมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพ่ือจะได้น าปัญหาต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ รวม ๑๙ ญัตติ 
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้  
๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ คณะกรรมาธิการฯ  
ถอนรายงานดังกล่าวเพ่ือน าไปพิจารณาทบทวนใหม่ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
และการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จ านวน  ๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (Thai 
Canal) เส้น ๙A 
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย 
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา 
 



๔๑ 
 

๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการขุดคลองไทย
เชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย 
ผู้เสนอ นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ และนายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาการขุดคลองไทย
เส้นทางแนว ๙A 
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
ผู้เสนอ ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของพื นที่ใน
การจัดตั งเขตการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน (SEC) 
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก (SEC) 
ผู้เสนอ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดท าโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางน  า (คลองไทย) ทางบก (รถไฟความเร็วสูง) และทางอากาศ 
(สนามบินศูนย์กลางอาเซียน) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern 
Economic) 
ผู้เสนอ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย  
ผู้เสนอ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 
สาระ คลองไทยเป็นคลองหนึ่งที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก เป็นการสร้างเส้นทางเดินเรือ
ใหม่ย่นระยะทางการเดินเรือที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ทางทหารใช้เป็นเส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ ามัน เรือขนสินค้า เรือประมง เรือด าน้ า 
สามารถเข้าออกได้โดยไม่ผ่านน่านน้ าประเทศเพ่ือนบ้าน ประหยัดพลังงานและการใช้น้ ามัน ท าให้ผู้ประกอบการมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
ของการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือต่อยอดการพัฒนาจาก
ฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ิมโอกาสในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการจัดการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ท าให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว พร้อมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค การคมนาคมทางน้ า และการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 



๔๒ 
 

 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาระบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic 
Corridor: SEC) ซึ่ง นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรักษ์ และนายสุพล  จุลใส เป็นผู้เสนอ ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือพิจารณา เนื่องจากเป็นญัตติ
ท านองเดียวกับญัตติอีก ๙ ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติและเพ่ือประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไข
ปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื นที่ส่วนบุคคลและพื นที่
เอกชนทั่วประเทศ จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน 
ในพื นที่ส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาการ
บ ารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื นที่
เอกชนทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื นที่ส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ 



๔๓ 
 

สาระ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติจัดสรร
ที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องจัดท าและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคให้กับผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรจนกว่าจะสิ้นสภาพความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน ที่ให้อ านาจหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถ
เข้าไปด าเนินการและขอจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมาใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอย
ร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังมี
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือก ากับดูแลให้มีการจัดท าและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหา
จากการรับบริการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้สอยร่วมกันแบบไม่มีคุณภาพ ขาดการบ ารุงรักษา เช่น ปัญหา
น้ าท่วมขัง ขาดแคลนไฟส่องสว่าง ซึ่งหน่วยงานราชการไม่สามารถเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับ
ประชาชนได้ จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
๕. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทาง  
ในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จ านวน  ๓  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงหลักสูตร 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
สาระ เนื่องด้วยอัตราการเกิดของประชากรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง 
ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการยุบหลักสูตร สาขาวิชา ยุบห้องเรียน และอาจจะต้องเลิกจ้างอาจารย์ หรือเลิกกิจการ
ในที่สุด จากปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีที่นั่งในมหาวิ ทยาลัย
มากกว่าผู้เรียนสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการไม่มีการวางแผนการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาด หลาย
สาขามีผู้จบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่บางสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล ยังขาดแคลน



๔๔ 
 

จ านวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ก้าวทันต่อเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๑) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จ านวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา 
พิจารณาศึกษา จ านวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน) 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

คณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๒  คณะ รวม  ๑๒  ญัตติ 

๑. ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) จ านวน  ๑๐  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื นที่ท้องทะเลน  าตื น 
ผู้เสนอ นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด าเนินการศึกษาผลกระทบที่มี
ต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงของรัฐบาล  
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการประมงพื นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื นที่ท้องทะเลน  าตื น 
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ กับคณะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกาศ
ก าหนดแนวเขตการท าประมงชายฝั่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘  
ผู้เสนอ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการประมงของประเทศ  
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง  
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 



๔๕ 
 

๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพื นบ้าน
และพาณิชย์  
ผู้เสนอ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการประมงพื นบ้าน  
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพื นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน  
ผู้เสนอ นายสมชาติ  ประดิษฐพร 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมง ทั งประมงพาณิชย์
และประมงพื นบ้านครอบคลุมทั งด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
ประมงอย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
สาระ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ มาบังคับใช้กับผู้ประกอบการประมง 
จนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะรัฐบาลออกพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการ 
ท าประมงประเภทต่าง ๆ ให้มีผลบังคับท่ัวประเทศ โดยมิได้มีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่แต่ละจังหวัด
ที่มีความแตกต่างกัน ท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านได้รับผลกระทบจากระบบการจัดการประมงที่ไม่ให้ความส าคัญ  
ในการส่งเสริมการประมงขนาดเล็กและไม่ได้มีการบริหารจัดการประมงที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองปัญหา 
และรูปแบบความต้องการของชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะข้อก าหนดในเรื่องของเรือ และที่อยู่อาศัยของ
ชาวประมง รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป และมีโทษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น
รัฐบาลควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงอย่างเป็น
รูปธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาประมงไทย รวม ๑๐ ญัตติ และมีมติให้
ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
๒. ญัตติศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ตกต่ า (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค – กระบือ ตกต่ า 
ผู้เสนอ นายอนุชา  น้อยวงศ์ 
สาระ เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหนังโค - กระบือตกต่ ามาก ซึ่งจากเดิมราคาหนังโค - กระบือ กิโลกรัมละ  
๓๕ บาท ปัจจุบันมีราคาเหลือเพียง ๕ บาท สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานฟอกหนังในประเทศไทยมีการน าหนังโค – 
กระบือ จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนังภายในประเทศเป็นจ านวนมาก เนื่องด้วยมีการ



๔๖ 
 

ยกเว้นภาษี และการน าหนังโค - กระบือดังกล่าว ส่งผลให้มีการกดราคาหนังโค - กระบือของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังกลายเป็นสถานที่รองรับขยะพิษที่สืบเนื่องมาจากการน าหนังโค  - กระบือจาก
ต่างประเทศเข้ามาฟอก ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ
ตกต่ า  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาหนังสัตว์ โค -กระบือ ตกต่ า และ 
มีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
๓. ญัตติศึกษาเรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ 
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ  
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สาระ เนื่องจากกรณีการขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือหุ้นสื่อ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘ 
โดยมีการต่อสู้กันในประเด็นการขายหรือโอนหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
แบบฟอร์มหนังสือบริคณห์สนธิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทแบบกว้างๆ และมีหลายข้อซึ่งบางข้อไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจ จึงเกิดความไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดความสับสนในการลงข้อมูลของผู้ที่จะประกอบธุรกิจการค้า 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์
สนธิ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้  
๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
 ๑.๓ ญัตติที่สภามีมติตั งหรอืมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ (รอการบรรจรุะเบียบวาระ) จ านวน  ๑  คณะ รวม  ๒  ญัตต ิ
  

คณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๑  คณะ รวม  ๒  ญัตติ 

๑. ญัตติศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร – 
นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) จ านวน  ๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและติดตาม  
การด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย  
ผู้เสนอ นายวินท์  สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ 



๔๗ 
 

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการด าเนินงานก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย 
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
สาระ โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วง นครราชสีมา – หนองคาย เป็นเส้นทาง
หนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะทาง ได้แก่ 
ระยะที่ ๑ ช่วง กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งระยะที่ ๑ 
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ในส่วนระยะทางที่เหลืออยู่ระหว่างเปิดให้
เอกชนร่วมประมูลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ ส าหรับในช่วงระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา – หนองคาย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบการก่อสร้างเส้นทาง  
โดยกรอบการศึกษาโครงการใช้ระยะเวลา ๑๙ เดือน โดยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเจรจาและการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๒ ระยะ เพ่ือเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศผลการด าเนินการเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงควรมีการศึกษา 
ตรวจสอบโครงการดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย รวม ๒ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 ๑.๔ ญัตติที่สภามีมติตั งหรอืมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร จ านวน  ๑๘  คณะ รวม  ๑๓๐  ญตัต ิ
  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน  ๑๑  คณะ รวม  ๙๐  ญัตติ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จ านวน  ๑๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ 
ผู้เสนอ นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากินและการ
ออกเอกสารสิทธิ 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย  
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ  
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิ
และปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร  
ผู้เสนอ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินและท่ีดินป่าไม้ของประเทศ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากินและการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดิน  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
เรื่องท่ีดินท ากิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนายสิงหภณ  ดีนาง 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย 
และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร 
ผู้เสนอ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ กับคณะ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล  าในสังคมไทย  
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากินของ
ประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร และนายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ 



๔๙ 
 

๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ
และท่ีดินท ากิน 
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร
ทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร  
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สาระ ปัญหาที่ดินท ากินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดิ นของรัฐ 
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม การไม่รับรองสิทธิของประชาชนที่ได้ครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ท าให้มีการผลักดันและขับไล่ประชาชนออกจากพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นแนวเขต
ของรัฐ สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม และการขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวม ๑๔ 
ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 



๕๐ 
 

 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๘) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙   จ านวน ๘ ญัตติ 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ 
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ 
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙ 
ผู้เสนอ นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา 
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
เงินกู้ ๓ ฉบับ 
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ 
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
สาระ ผลจากปัญหาของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และรัฐบาลได้ตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓ ฉบับ เพ่ือน าเงินมา
แก้ไขปัญหา ป้องกันภัยพิบัติและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน



๕๑ 
 

ดังกล่าวของรัฐบาล จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม  
พระราชก าหนด ทั้ง ๓ ฉบับ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด  
๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวม ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบ 
ดา้นสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ จ านวน  ๗  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาด าเนินการศึกษาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร 
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา  สาระนันท์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่เหมืองหิน และผลกระทบจากเหมืองแร่เหมืองหิน 
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์  เรืองลือดลภาค 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่งรัดการแก้ปัญหาการประทาน
บัตรเหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพื นที่ป่าไม้ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ และนายนิยม  เวชกามา 



๕๒ 
 

๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และการท าเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื นที่ท่ัวประเทศ  
ผู้เสนอ นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์  รัชกิจประการ 
สาระ เนื่องจากการท าเหมืองแร่ในประเทศไทยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดินที่ถูก
ปนเปื้อนจากสารอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผลกระทบ
เหล่านี้เกิดจากกระบวนการออกประทานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มีปัญหา 
การท าประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การด าเนินการที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบ
ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัด
การแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา
ศึกษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 
 
 
 



๕๓ 
 

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน  ามันอย่างเป็นระบบ จ านวน  ๗  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น  ามันปาล์ม 
(ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนปาล์มน  ามันแห่งประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา 
ปาล์มน  ามันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน  ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มน  ามันและ
น  ามันปาล์ม 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์มน  ามัน  
เป็นพลังงานทดแทน  
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต  
ไบโอดีเซลจากปาล์มน  ามัน เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและย่ังยืน  
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ปาล์มน  ามันตกต่ าอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย แต่ช่วงที่ผ่านมามีความผกผันของราคาปาล์มน้ ามันซึ่งมี
แนวโน้มต่ าลง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับ
นโยบายที่จะน าปาล์มน้ ามันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน การบริหารจัดการของภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังไม่ได้ศึกษาโครงสร้างราคาน้ ามันปาล์มอย่างจริงจังและเป็นระบบเท่าที่ควร จึงควรมี
การบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการใช้ปาล์มน้ ามันเป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุล
และยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ  
รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัยประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 



๕๔ 
 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  จ านวน  ๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเล 
กัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล และนายนริศ  ข านุรักษ์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ  
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ 
สาระ จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ของจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเล ท าให้ที่ดินของรัฐและประชาชน  
เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาปัญหาและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศเพ่ือป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวม ๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า จ านวน  ๘ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจ านวน
บุกรุกที่ท ากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน  
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์   



๕๕ 
 

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
พื้นที่ท ากินของประชาชน 
ผู้เสนอ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ท ากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหากรณีช้างป่า
ออกนอกเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเข้าท าลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และท าร้าย
ประชาชนถึงแก่ชีวิต  
ผู้เสนอ นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ   
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ท ากินและท าร้ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
ผู้เสนอ นายจารึก  ศรีอ่อน   
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้าง
ป่าอย่างยั่งยืน  
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก 
รบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดินท ากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างย่ังยืน  
ผู้เสนอ นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์   
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
เข้าท าลายทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร และท าร้ายประชาชน  
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ  
สาระ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น อีกทั้งปริมาณช้างป่าก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ
อาหารมีมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของ
ช้างป่า ท าให้ช้างป่าออกมาหาอาหารกินในพ้ืนทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน บางครั้งรุนแรงถึงขั้น
ท าร้ายประชาชนในพ้ืนที่จนถึงแก่ชีวิต และยังส่งผลเสียต่อช้างป่า เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมี ด้วย โดยใน
ปัจจุบันทางราชการยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเพ่ิมจ านวนช้างป่า มาตรการแก้ไขการบุกรุกของช้างป่า และ
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า 
ผลการด าเนินการ 
 -  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติ เกี่ยวกับเรื่องปัญหาช้างป่า  รวม ๘ ญัตติ  และมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้  ๙๐ วัน  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 



๕๖ 
 

 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดข้อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามท่ีร้องขอ 
 
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๕  ญัตติ 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม และตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และศึกษา  
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ 
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายจักรพันธ์  พรนิมิตร 
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงิน ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  กับคณะ 
สาระ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น เนื่องจากกรอบการใช้จ่ายเงินตามบัญชี
ท้ายพระราชก าหนดดังกล่าว พบว่าไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรเงิน อีกทั้งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ท าให้ระยะเวลาในการเสนอโครงการและกลั่นกรองน้อยลง ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการ
ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ทั่วถึง ไม่โปร่งใส จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรค



๕๗ 
 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๕ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนี สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๐ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี สินครู) 
ผู้เสนอ นายปรีดา  บุญเพลิง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี สินครู 
ผู้เสนอ นายส าลี  รักสุทธี 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี สินครูและ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หนี สินครู 
ผู้เสน นายประกอบ  รัตนพันธ์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา 
หนี สินครู 
ผู้เสนอ นายเกษม  ศุภรานนท์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี สินครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี สินครูโดยเร่งด่วน 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด  สุจิตต์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
หนี สินครู 
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหนี สินครู  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ กับคณะ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหา  
หนี สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม  เวชกามา 
สาระ ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระ
ครอบครัว ความไม่มีวินัยของครู รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการบริหารบุคคล และสถาบันการเงินที่ไม่มี



๕๘ 
 

การบริหารจัดการการให้กู้ยืมเงิน การจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัญหาหนี้สินครูจะต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๐ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั งศูนย์บ าบัดยาเสพติด  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ จ านวน ๘ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล กับคณะ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที่ก าลังระบาดอย่างรุนแรง 
ผู้เสนอ นายอิสสระ  สมชัย และนายสุทัศน์  เงินหมื่น 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั ง 
ศูนย์บ าบัดยาเสพติดทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ นายชัชวาลล์  คงอุดม และศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 



๕๙ 
 

๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง 
สาระ ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม และสารเสพติดพันธุ์
ใหม่ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชน รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน ต้องติดยาเสพติด เสียโอกาส 
เสี ยอนาคต และ เป็ นปัญหาต่ อสั งคม  ส่ งผล ให้ รั ฐต้ อ งสูญ เสี ยงบประมาณในการแก้ ไข  เยี ย วยา  
และประเทศชาติต้องเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นวัยเรียน วัยท างาน และน ามาซึ่งปัญหาความมั่นคง  
ของชาต ิดังนั้น จึงต้องจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
๑๐. (ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ 
และหาแนวทางในการถา่ยโอนภารกิจดา้นการพัฒนาแหล่งน  าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 



๖๐ 
 

๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง  
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน  าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านแหล่งน  าอุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ   
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง  
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน  าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม   
สาระ การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
ที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้ก ากับดูแล หน่วยงาน
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนที่เกิดจากระเบียบและกฎหมาย จึงเสนอมาเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วอนุญาตให้ตามค าขอ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป (ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)  
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
(ข) ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการตนเอง 
และศึกษาแนวทางการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น จ านวน  ๑๓  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเอง
อย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
ผู้เสนอ นายชัยชนะ  เดชเดโช 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเอง
อย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง 
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ  วิริยะโรจน์ 



๖๑ 
 

๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ 
การกระจายอ านาจ ตลอดจนปัญหาการก ากับดูแลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันมีลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวง
การปกครองท้องถิ่น   
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม และนายพัฒนา  สัพโส 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารูปแบบการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายกิตติศักดิ ์ คณาสวัสดิ์ และนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั ง
กระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
สาระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  
ได้ปรากฏปัญหาหลายประการมายาวนานว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  
จนเป็นที่มาให้มีการเรียกร้องให้มีการตั้งเป็นกระทรวงท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและมีภารกิจ 
ที่ชัดเจนไม่รวมศูนย์อยู่เพียงราชการส่วนกลาง เพ่ือช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๓ ญัตติ และมีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไข
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา โดยญัตติทั้ง  
๑๓ ฉบับ รวมพิจารณาเป็นญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี



๖๒ 
 

อิสระในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
 
๑๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั งประเทศ จ านวน ๔ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า  
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้าลง
ดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง   
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  และ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลง
ดินทุกพื นที่ท่ัวประเทศ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสายไฟฟ้า –  
สายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ พร้อมศึกษาผลกระทบ ข้อดี – ข้อเสีย 
ผู้เสนอ นายภาสกร  เงินเจริญกุล 
สาระ เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจ านวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บ อีกท้ังทรัพย์สินเสียหายซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เกิดจากการที่มีสายไฟและสาย
สาธารณูปโภคแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และพาดอยู่บนกิ่งไม้ในลักษณะระเกะระกะซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ต่อเนื่องมา
ยาวนาน อีกทั้งเป็นการลดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงควรให้มีการด าเนินการจัด
ระเบียบสายไฟและสายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหา 
ผลการด าเนินการ 
  -  สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณารวมกันทั้ ง ๔ ญัตติ  และมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อนตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

คณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๗  คณะ รวม  ๒๖  ญัตติ 

๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๒  ญัตติ 
- ญัตติพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั งกระทรวงการข้าว จ านวน  ๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั งกระทรวง 
การข้าว 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจัดตั งกระทรวงการข้าว 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของชาติและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ แต่ชาวนาไทยมี
ฐานะยากจนและเป็นอาชีพที่ถูกเอาเปรียบมาตลอด ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่อยู่อาศัย  กอปรกับใน
อดีตการบริหารจัดการข้าวเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการ
ข้าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาด ขาดการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าวและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
๒. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี สินแห่งชาติ จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๑  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาปัญหาหนี สินครัวเรือน จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี สินในครัวเรือน 
หนี สินภาครัฐ รวมทั งค่าครองชีพสูงจากราคาน  ามัน แก๊ส ไฟฟ้า 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล กับคณะ 
สาระ เนื่องจาก ๕ ปีที่ผ่านมา ปัญหาของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยรัฐบาลได้ใช้ เงิน
งบประมาณไปประมาณ ๑๗ ล้านล้านบาท แต่ก็ยังกลับท าให้มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความถดถอยของทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าสูงขึ้น มีจ านวน  
คนจนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหา
เกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงได้ จึงได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได ้
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ง 
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณา  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 



๖๔ 
 

๓. คณะกรรมาธิการการคมนาคม จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๘  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ จ านวน  ๘  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ 
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์  
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา  
การให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการก าหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ  
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์  วิภูศิริ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
จักรยานยนต์รับจ้างทั งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งส่ิงของ  
เสนอ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ กับคณะ  
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจ าทาง  
ผู้เสนอ นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์ 
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการบริการรถรับจ้าง
สาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อบริการให้กับผู้บริโภคอย่างท่ัวถึงและราคาเหมาะสมในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
ผู้เสนอ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการให้บริการ การก าหนด
อัตราค่าโดยสาร ระบบบริหารจัดการ และแผนงานพัฒนาในอนาคตของระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ 
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม 
ผู้เสนอ นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล และนายภราดร  ปริศนานันทกุล 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข  
การให้บริการและการก าหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ  
ผู้เสนอ นายโสภณ  ซารัมย์ 
สาระ ปัจจุบันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะและรถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้บริการ แต่การบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง
พฤติกรรมของผู้ให้บริการไม่สุภาพ ไม่มีระเบียบในการบริหารจัดการ และมีการก่อเหตุวิวาทและก่อเหตุ
อาชญากรรม จึงสมควรได้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ รวม ๘ ญัตติ และมีมติ 
ให้ส่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



๖๕ 
 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที ่๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๔. คณะกรรมาธิการการพลังงาน  จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๖  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน  ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน  จ านวน  ๖  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน  ามัน  
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล  เป็นผู้เสนอ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน  ามัน 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างราคาน  ามันและพลังงานให้เป็นระบบและย่ังยืน  
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP2018) เพื่อให้ราคาพลังงานในประเทศเหมาะสมและ
รองรับความต้องการของประชาชน  
ผู้เสนอ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้เป็นธรรม  
ผู้เสนอ นายเกียรติ  สิทธีอมร 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน  ามันอย่างเป็นระบบ  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ ด้วยปัจจุบันโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศไทยมีราคาสูง ไม่สอดคล้องกับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น
น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลท าให้ประชาชนแบกรับภาระราคาพลังงานที่ไม่เป็นธรรม 



๖๖ 
 

ทั้งที่ประเทศไทยมีแหล่งขุดเจาะทั้งบนบกและในทะเลอ่าวไทย โดยปัจจัยเกิดจากโครงสร้างราคาพลัง งาน 
ในประเทศไทยและกองทุนน้ ามันไม่มีความเหมาะสม ประชาชนจึงจ่ายค่าน้ ามันในราคาสูง ดังนั้น ต้องมีการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจน
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน 
ให้เป็นระบบและยั่งยืน รวม ๖ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณา ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัยประจ าปี 
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 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๕. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๔  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคใต้  
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดให้มี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้  
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์
และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพื นที่ทั่วทุกภูมิภาค 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวนมหาศาล ซึ่งผลจากการท่องเที่ยวได้น าความเจริญไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ช่วยสร้างร้ายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงประสบกับ
ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคท่ียังไม่ทั่วถึง ความสะอาดของสถานที่



๖๗ 
 

ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณา ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๖. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  ๒  เรื่อง รวม  ๕  ญัตติ 
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื นที่ภาคใต้ จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในที่ดิน
หมดสัญญาสัมปทานในพื นที่จังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื นที่  
สวนปาล์มน  ามันที่หมดอายุสัมปทานในพื นที่ภาคใต้ 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ในพื นที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื นที่สวนปาล์มน  ามันที่
หมดอายุสัมปทานในเขตพื นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
สาระ ตามที่รัฐได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้ เมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว ท าให้ที่ดินดังกล่าวมีประชาชนหรือบริษัทเอกชนผู้ได้รับ
สัมปทานเดิมได้เข้าบุกรุกท าประโยชน์ในที่ดินจนเกิดปัญหา เช่น ปัญหาประชาชนเรียกร้องที่ดินท ากินจากที่ดิน
สัมปทาน ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินซึ่งมีผู้ถูกจับกุมด าเนินคดี ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานอ้างว่าได้มีการ
รังวัดที่ดินขอออก น.ส.๓ แล้ว ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีที่ดิน
สัมปทานบางแห่งที่หมดอายุสัญญาสัมปทาน และไม่มีส่วนราชการและเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ ซึ่งได้มีเกษตรกรใน



๖๘ 
 

พ้ืนที่ เข้าครอบครองท าประโยชน์ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ ได้  จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่ภาคใต้
รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการ
ปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ ์ เกี่ยวข้อง 
สาระ อ่าวมาหยาตั้งอยู่บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้  
ของไทยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้แก่ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว กิจการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่
โดยรอบ ท าให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยา เนื่องจาก
พบว่าสมอเรือท าให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย  โดยตั้ งใจจะปิดอ่าว ๔ เดือน เ พ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุดกลับเปลี่ยนเป็นการปิดอ่าวอย่างไม่มีก าหนด กรณีดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัด
กระบี่ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดระยะเวลาพิจารณา
ศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
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๗. คณะกรรมาธิการการศึกษา จ านวน  ๒  เรื่อง รวม  ๑๔  ญัตติ 
- ญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมล  าทางการศึกษาและผลกระทบจากการ 
ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  ๕  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล  าทางการศึกษาในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม และนายพัฒนา  สัพโส 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน 
ผู้เสนอ นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล  าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องความเหลื่อมล  า  
ทางการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร กับคณะ 
สาระ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหา 
ความยากจน และปัญหาความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา โดยระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน แต่ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาเด็กไทยไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีเด็กจ านวนมากต้องออกจากการเรียนกลางคัน เนื่องจากครอบครัวไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนว่าทักษะ ความรู้ความสามารถ
ข อ ง เ ด็ ก ไ ท ย ยั ง ไ ม่ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ต ล า ด แ ร ง ง า น  ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว เ ห ล่ า นี้ ล้ ว น เ ป็ น เ รื่ อ ง 
ของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะที่เกิดจากสถานศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน
และสัดส่วน ขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ ได้รับ เป็นต้น หากปล่อยให้ความเหลื่ อมล้ า  
ทางการศึกษาเกิดข้ึนก็จะน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๒) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จ านวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา 
พิจารณาศึกษา จ านวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึง่) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน) 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที ่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



๗๐ 
 

  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔   
 
- ญัตติพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทุกระดับเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน  ๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสถานการณ์ กลไก 
กระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
ผู้เสนอ นายธนกร  ไชยกุล และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงาน  
ในอนาคต 
ผู้เสนอ นายรุ่งโรจน์  ทองศรี และนายสฤษดิ์  บุตรเนียร 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการออกกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง) 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปฏิรูปการศึกษา  
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิจารณาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ 
ผู้เสนอ นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร และนายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน 
๘) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ผู้เสนอ นายประกอบ  รัตนพันธ์ และนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
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๙) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การสร้างสื่อการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชน 
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 
สาระ การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่าง ๆ ในโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม จึงต้องมีการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
ศักยภาพคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๙ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๑) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน) 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้ งที่  ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๒. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา จ านวน  ๔  ญัตติ 
  

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้น
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ  นายกรณ์  จาติกวณิช และนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู 
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจ าหน่ายใบยาสูบ และเพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา  
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 
ผู้เสนอ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์   
สาระ ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันแนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับมีการปรับอัตราภาษียาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้การยาสูบ 
แห่งประเทศไทยต้องปรับลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้รับความเดือดร้อนจาก
รายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีภาระหนี้สินอีกจ านวนมาก 
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ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น รวม ๔ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เลื่อนการพิจารณาไปต่อในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา จ านวน  ๑๘๙  ญัตติ 
  

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย 
ผู้เสนอ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 
ผู้เสนอ นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ 
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ 
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและ  
น้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา 
สุราพ้ืนบ้าน และคราฟท์เบียร์ 
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ 
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ าเจ้าพระยาเน่าเสีย 
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท ์ วรกานนท์ 
๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด 
ผู้เสนอ นางนาท ี รัชกิจประการ 
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไป
สังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (AOT) เพ่ือยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุด
เจาะน้ ามันและก๊าซในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายซูการ์โน  มะทา กับคณะ 
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๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตร
ส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุ
สัตว์ของประเทศ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระท า
ความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ 
๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ผู้เสนอ นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ 
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพ ี พันธุ์วิชาติกุล 
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา การหา
วิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพ่ือระบบเกษตรและ
อาหารที่ยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพ่ือชะลอหรือยกเลิก
การเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้เสนอ นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ 
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ กับคณะ 
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๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับ  
สวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๒๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้และการ
ครอบครองยานพาหนะเพ่ือแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ ์ เกี่ยวข้อง 
๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการริเริ่ม  
โครงการแก้มลิงในอ่าวไทย 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม และนางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้สร้างเขื่อนมิตรภาพล าน้ าโขงที่
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์  คุณเงิน 
๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะสมุยถึง
อ าเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic) 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์  ยุติธรรม 
๒๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม
ด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพ้ืนที่สร้าง
เขื่อนแม่น้ าโขงเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และส่งเสริมความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ 
๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการน าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๓๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาฟ้ืนฟู และการ
บริหารจัดการที่ท ากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
ผู้เสนอ นายนิยม  เวชกามา 
๓๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์
ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
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๓๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมการน าเข้า 
และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร  สงฆ์ประชา 
๓๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสนามบินสมุยแห่งที่ ๒  
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน 
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล 
๓๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาจาก
การท าการเกษตรเคมีไปสู่การท าการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
๓๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
๓๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจรติดขัดบน
ทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck) 
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล 
๓๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง 
๔๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๔๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ 
๔๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบ
วงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่จาก
นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ 
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออกกฎหมายกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ 
๔๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพ่ือการส่งออกเพ่ือทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีราคา
ตกต่ า 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
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๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ศึกษาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ 
๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพและ
ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส าราญขนาดใหญ่เพ่ือการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๔๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชม
อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการและเป็น
ระบบ 
ผู้เสนอ นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
๕๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าว 
ผู้เสนอ นายอิสสระ  สมชัย 
๕๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
ผู้เสนอ นายเกษมสันต์  มีทิพย์ 
๕๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้เสนอ นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ 
๕๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้เสนอ นายนิยม  ช่างพินิจ 
๕๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส าราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์) เรือขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๕๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อน
การเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค
เนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
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๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ 
๕๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ ให้บริการที่ พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ ในบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการ
ก าหนดมาตรการเพื่อก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม    
๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
ผู้เสนอ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข     
๖๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระท า
ความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ
อุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
๖๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
๖๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขง
ป้องกันน้ าท่วม น้ าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
๖๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
๖๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกท าลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
๖๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการด าเนินการเปิดการ
เจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
๖๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาควบคุมและจัดระเบียบ
ภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่ 
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร  
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๖๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค  
๗๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
บรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  
๗๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย เพ่ือใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 
๗๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง 
ผู้เสนอ นายมานพ คีรีภูวดล  
๗๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์ 
ผู้เสนอ นายพเิชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
๗๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเล
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ   
๗๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ า 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ   
๗๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สิน ชาวนา 
ชาวไร่ และเกษตรกร 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 
๗๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพ่ือให้เกษตรกร อายุ 
๖๐ ปี ได้รับบ านาญ 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
๗๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยงการ
คมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้ าท่วมกรุงเทพฯ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๗๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการ
คมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและป้องกันน้ าท่วมกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล้เคียง 
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค และนายพิเชษฐ  สถิรชวาล 
๘๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ใน
บริเวณพ้ืนที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง    
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๘๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากธารน้ าแข็ง
หิมาลัยละลาย 
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์  บุญศล  
๘๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณและกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๘๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบกลไกการตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๘๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๘๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้กฎหมาย 
โดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพ่ือนิรโทษกรรม เพิกถอนค าสั่งทางปกครองและชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการ
และชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ 
ผู้เสนอ นายศักดินัย  นุ่มหนู  
๘๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนารถยนต์
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๘๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
๘๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๘๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้ า 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๙๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์
อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๙๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
๙๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและจัดกรน า
เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
ผู้เสนอ นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
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๙๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหม่ 
ผู้เสนอ นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
๙๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหารจัดการ
แม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากการสร้างเข่ือนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๙๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ าและ
น้ าเน่าเสียในแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๙๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๙๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์  วรกานนท์  
๙๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุ
สัตว์ของประเทศ 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๙๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและแก้ไข
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพ่ิม
ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวง
สิ่งแวดล้อม 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
แม่น้ าเจ้าพระยาเน่าเสีย 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
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๑๐๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑๐๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เพ่ือน าไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคส าหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
๑๐๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการ
ก าหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผู้เสนอ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา 
๑๐๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริง  
ในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุม
โดยสงบสันติและปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
๑๐๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อ านาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘  
ผู้เสนอ นายไพบูลย์  นิติตะวัน 
๑๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพ่ือขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน 
ผู้เสนอ นายนิยม  เวชกามา และนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ 
๑๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่
แผงลอย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์  กับคณะ 
๑๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของ
ประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๑๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
ผู้เสนอ นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 
๑๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติธุรกจิรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้เสนอ นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 
๑๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า 
โอทอป 
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา  สาระนันท์ 
๑๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่าน
ในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 
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๑๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
ผู้เสนอ นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 
๑๑๘. ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา 
ผู้เสนอ นายสุรทิน  พิจารณ์ 
๑๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบ
วงจร (Entertainment Complex) เพ่ือหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ 
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 
๑๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข  
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจ 
ผู้เสนอ พลต ารวจเอก ยงยุทธ  เทพจ านงค์ 
๑๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบ
บ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๑๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารราชการกระทรวงใหม่ 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๑๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ  
และกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
๑๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส พ้นจากการเป็น
กรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕) 
ผู้เสนอ นายไพบูลย์  นิติตะวัน 
๑๒๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กดบัตรแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ 
๑๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๑๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการ
สร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ 
๑๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ นางสาวพรรณิการ์  วานิช 
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๑๒๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการสร้าง
สันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ 
๑๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ 
ผู้เสนอ นายเทพไท  เสนพงศ์ 
๑๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหา
อัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง 
ผู้เสนอ นายสุเทพ  อู่อ้น 
๑๓๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา และตรวจสอบติดตาม 
การปฏิรูปกองทัพ 
ผู้เสนอ นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
๑๓๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกฐานะส านักสงฆ์เป็นวัด 
อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายประกอบ  รัตนพันธ์ 
๑๓๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาและหามาตรการ  
ควบคุมการครอบครองอาวุธปืน 
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๑๓๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ 
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล 
๑๓๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขสร้างความ
ยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
๑๓๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาปัญหาและแนวทาง  
ให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการท างานของแรงงานนอกระบบ 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
๑๓๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ และณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ 
๑๓๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าป่วยการและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล 
๑๔๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และหาแนวทาง 
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐-๖ ปี แบบถ้วนหน้า 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๑๔๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ 
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
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๑๔๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบัน เทิง 
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) เพ่ือเป็นแหล่ งรายได้ ใหม่ 
จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ 
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๑๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษา  
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
๑๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมสินค้า OTOP 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๔๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางให้สวัสดิการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐-๖ ปี 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 
๑๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของตู้เกมส์พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อต 
แมชชีน) เพ่ือป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ 
๑๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองค์กรต ารวจและองค์กรอัยการ เพ่ือแก้ปัญหา
วิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ 
๑๔๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาท าเขื่อนป้องกันกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลไม่ให้น้ าท่วมหรือน้ าขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ   นายสฤษพงศ์  เกี่ยวข้อง กับคณะ 
๑๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการด าเนินการก่อสร้าง
เขื่อนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน  
ผู้เสนอ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ 
๑๕๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจ
กาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน 
ผู้เสนอ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ 
๑๕๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาป้องกันและแก้ไขการ  
แพร่ระบาดของตู้เกมส์พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวรจร 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๑๕๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเตรียม  
ความพร้อมกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
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๑๕๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) 
ผู้เสนอ นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา กับคณะ 
๑๕๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับเปลี่ยนเงิน  
นิติยภัต (เงินเดือนประจ าต าแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
๑๕๖. ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
๑๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการด าเนินการยกฐานะ  
ส านักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
๑๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพ่ิมค่าป่วยการ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร  
๑๕๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพนั นออนไลน์  
เพ่ือป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ กับคณะ 
๑๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพ่ิมค่าป่วยการและสวัสดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
๑๖๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเกิดสวัสดิการ
พ้ืนฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ กับคณะ 
๑๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการส าหรับผู้หญิง
เพ่ือเป็นการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็ง 
ปากมดลูก 
ผู้เสนอ นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  กับคณะ 
๑๖๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้ง
ส านักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ผู้เสนอ นายนิยม  เวชกามา กับคณะ 
๑๖๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุหรือ
นักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ) 
ผู้เสนอ นายนิยม  เวชกามา และนายขจิตร  ชัยนิคม  
๑๖๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5  
อย่างเร่งด่วน 
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ กับคณะ 



๘๖ 
 

๑๖๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม ่จากบ่อน
การพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ 
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ กับคณะ 
๑๖๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ กับคณะ 
๑๖๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพ่ือรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง 
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๑๖๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาน้ าทะเลหนุน  
น้ าท่วมขัง และน้ าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้ง ของภาคอีสาน 
ผู้เสนอ นายภูดิท  อินสุวรรณ์ 
๑๗๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง 
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี ถ้วนหน้า 
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๑๗๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพ่ิมจ านวน
และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์ 
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
๑๗๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องการก่อสร้างเมรุเผาศพ
ของแต่ละจังหวัดให้ได้มาตรฐานมีจ านวนที่พอเพียงและราคาเป็นธรรม 
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
๑๗๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการผลิต การใช้ และ
การพัฒนาครู 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์ สุรวาท  ทองบุ 
๑๗๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤติปัญหาอุดมศึกษาและ 
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์ สุรวาท  ทองบุ 
๑๗๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์ กนก  วงษ์ตระหง่าน  
๑๗๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการจัดการส าหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์ กนก  วงษ์ตระหง่าน 
๑๗๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
 



๘๗ 
 

๑๗๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดอันเกิดจาก
ยานยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (AI)  
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร 
๑๗๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งบ านาญ
ประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบ านาญภายหลังเกษียณอายุ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
๑๘๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
ในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๑๘๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๑๘๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๑๘๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ครูโรงเรียน
เอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 
๑๘๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษาส าหรับ เด็ก
นักเรียนยากจนพิเศษและเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๑๘๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการขจัดการเลือก  
ปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้เสนอ นายปริญญา  ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ 
๑๘๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบายและ 
การด าเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
๑๘๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน และ
ประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย 
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๑๘๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  การใช้เทคโนโลยี 
ทางการเกษตร เพ่ือน าไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคส าหรับ ภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
๑๘๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  การเปิดสถานบันเทิงแบบ
ครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้เสนอ  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
 
 



๘๘ 
 

๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม จ านวน  ๒  ญัตติ 
  

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุจริต  
คอร์รัปชัน 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
 
๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน จ านวน  ๕  ญัตติ 
  

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคการเตรียม 
ความพร้อม ความเป็นไปได้ที่จะเปิดใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวและการค้าชายแดน โครงการก่อสร้างรถไฟลาว – จีน  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ   
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา 
และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin Disease virus) 
ผู้เสนอ นายนิยม  เวชกามา กับคณะ 
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาน้ าทะเลหนุน น้ าท่วมขัง 
และน้ าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้ง ของภาคอีสาน 
ผู้เสนอ นายภูดิท  อินสุวรรณ์ 
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอรวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงการ
เยียวยาแก่ผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
 
๖. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จ านวน  ๑  ญัตติ 
  

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
ผู้เสนอ นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะจ านวน ๑๘๕ คน 
สาระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ของสภาผู้แทนราษฎร  เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๑ รายนามดังต่อไปนี้ 
  ๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  ๒. นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ๓. นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 



๘๙ 
 

  ๔. นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ๕. นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๖. นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการด าเนินการ   
  -  สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจารณาญัตติดั งกล่ าว ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕  
ปีที่ ๒๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่  
๓ กันยายน ๒๕๖๔ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด เท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (ปัจจุบันมีสมาชิกฯ ทั้งหมด จ านวน ๔๘๒ คน) จึงถือว่า รัฐมนตรี
ทั้ง ๖ คน ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ 
 
 



๙๐ 
 

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
 

๑. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา จ านวน  ๕  เร่ือง 
  

๑. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สาระ ผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก มีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการที่ไม่ครบถ้วนตาม
กฎหมาย และการรับฟังความคิดเห็น ไม่ครอบคลุมผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ๒) ผลกระทบและศักยภาพด้าน
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นประเด็น ที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เช่น ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างน้ าต้นทุนและปริมาณความต้องการ
ใช้น้ า ปัญหาคุณภาพน้ าและการรุกตัวของน้ าเค็ม และปัญหาการบริหารจัดการน้ าทั้งในและนอกพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ๓) การศึกษาผลกระทบในการพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ๔) การศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทางเศรษฐกิจยังไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงการ
วิ เคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน  เช่น กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าการวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน หรือการ
ประเมินผลดีผลเสียในเชิงปริมาณอย่างเพียงพอ ๕) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ขยะ และกากอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีปัญหาผลกระทบสะสม และยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินมาตรฐานและการจัดการของเสียทุกประเภทจากภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ยังขาดการจัดการอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ  
 
๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชนจากภาครัฐ และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครอง
พิจารณาเสร็จแล้ว 
สาระ ปัจจุบันในการแสดงตัวตนหรือเจตจ านงของประชาชน เพ่ือเข้ารับบริการจากภาครัฐ เอกชน และ 
สถาบันการเงิน ยังคงมีความยุ่งยากในการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภท และประชาชนได้ รับผลกระทบ  
ด้านค่าใช้จ่ายในการส าเนาเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ บางหน่วยงานของภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
โดยยกเลิกการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภทในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงาน ที่รูปแบบการ
ให้บริการประชาชนยังคงเรียกเอกสารหลักฐานจากประชาชนทั้ง ในรูปแบบฉบับจริงหรือส าเนา เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการติดตามการใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ เ พ่ือติดต่อขอรับบริการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน  
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้บริการประชาชนในการแสดงตัวตนที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียว หรือไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ หรือมีกระบวนงานใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีเหตุขัดข้องหรือมีอุปสรรคประการใด เพ่ือติดตาม เร่งรัด
ในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎร  
บัตรประจ าตัวประชาชน การทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้เป็นบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ประชาชน สามารถใช้บัตรประจ าตัว



๙๑ 
 

ประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจากภาคส่วนข้างต้นได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของรัฐบาลในยุค ๔.๐ หรือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ งคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
สาระ รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้มากขึ้น การมีส่วนร่วมใน  
การก าหนด และการด าเนินตามนโยบายสาธารณะของรัฐ การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล นอกจากมีการพิจารณาถึงกฎหมายในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ของประชาชน และพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย
และให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับนานาอารยะประเทศ 
 
๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จ
แล้ว 
สาระ รายงานฉบับนี้น าเสนอผลการพิจารณา แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) สถานการณ์ การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลไทยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ๒) ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลไทย  
๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ  
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนที่คณะกรรมาธิการห่วงใยและประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ  
ชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
เลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
สาระ จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติและการตีความกฎหมาย 
หลายประการ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเหตุดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้มีมติตั้ง  
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหากฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาศึกษาเพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ มีการตีความกฎหมายที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 



๙๒ 
 

๒. รายงานที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม จ านวน  ๖  เร่ือง 
  

๑. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
๒. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง เทคโนโลยี 5G 
๓. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy) 
๔. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand 
๕. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย 
๖. รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม เรื่อง “แนวทางการเสนอกฎหมาย
บ านาญพื นฐานแห่งชาติ” 
 
  



๙๓ 
 

การพิจารณากระทู้ถาม 
๑. กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 

ประธานอนุญาตให้ถามได้         ๒๕    กระทู้ 
ตอบแล้ว                                    ๑๔     กระทู้ 
รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ                                              ๗     กระทู้ 
ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน             ๓     กระทู้ 
ประธานไม่อนุญาตให้ถาม                                                            ๑     กระทู้ 

๑.๑ กระทู้ถามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว    จ านวน  ๑๔   กระทู้ 
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี     จ านวน  ๑  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 กระทู้ถามที่ ๑๒๔ ส.  เรื่อง การแพร่ระบาดโรคโควิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเรวัต  วิศรุตเวช  (เสรีรวมไทย/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       จ านวน  ๒  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑. กระทู้ถามที่ ๑๒๒ ส.  เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินและการช่วยเหลือเกษตรกร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ  (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

๒. กระทู้ถามที่ ๑๒๓ ส.  เรื่อง การกระจายวัคซีนและการพัฒนาและวิจัยยาสารฉีดพ่นในอนาคต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางสาวแนน  บุณย์ธิดา สมชัย  (ประชาธิปัตย์/อุบลราชธานี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
กระทรวงสาธารณสุข        จ านวน  ๒  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑. กระทู้ถามที่ ๑๒๕ ส.  เรื่อง การจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้พ่ีน้องประชาชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายมณฑล  โพธิ์คาย  (ภูมิใจไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



๙๔ 
 

    (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดทีี่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๓๙ ส. เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลวในการควบคุมโรค 
                                                    โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างร้ายแรง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางสาวธนภร  โสมทองแดง  (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 
กระทรวงกลาโหม        จ านวน  ๑  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 กระทู้ถามที่ ๑๒๖ ส.  เรื่อง ผลกระทบเหตุการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสที่ประชาชนถูกควบคุม 
              ด้วยกฎอัยการศึก มีอาการจิตหลอน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  (ประชาชาติ/นราธิวาส) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
    (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 
กระทรวงมหาดไทย        จ านวน  ๒  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดทีี่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๑. กระทู้ถามที่ ๑๓๐ ส. เรื่อง เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  (พลังประชารัฐ/สมุทรปราการ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ส. เรื่อง เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวุฒินันท์  บุญชู  (ก้าวไกล/สมุทรปราการ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๑๓๔ ส.  เรื่อง ปัญหาการเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤติโรคโควิด 19  
     และปัญหาบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง ในความรับผิดชอบของสถาบัน 
     พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
 



๙๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

    (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 
กระทรวงศึกษาธิการ        จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๓๕ ส.  เรื่อง ปัญหาความพร้อมในการศึกษาและการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและ 
     บุคลากรทางการศึกษาในช่วงวิกฤติโรคโควิด 19 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  (เพ่ือไทย/จังหวัดสุรินทร์) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๔๐ ส.  เรื่อง การเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 
     และปัญหาการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  (พลังท้องถิ่นไท/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
 
กระทรวงพาณิชย์        จ านวน  ๓  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๓๖ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาปุ๋ยกับราคาเหล็กสูง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐ  บุญเรือง  (เพ่ือไทย/กาฬสินธุ์) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
    (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๓๗ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาข้าวตกต่ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนิยม  ช่างพินิจ  (เพ่ือไทย/พิษณุโลก) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
    (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) 
๓. กระทู้ถามที่ ๑๓๘ ส.  เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
    (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์) 
 
 
 
 



๙๖ 
 

๑.๒  รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ                                              จ านวน  ๗  กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามที่ ๑๒๑ ส.  เรื่อง การแพร่ระบาดโรคโควิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเรวัต  วิศรุตเวช  (เสรีรวมไทย/บัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๒๔ ส.) 
 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๒๗ ส.  เรื่อง การจัดการสถานการณ์โควิดปัจจุบัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป) 
 
๓. กระทู้ถามที่ ๑๒๘ ส.  เรื่อง การประมูลรถไฟรางคู่สายเหนือและสายอีสาน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายระวี  มาศฉมาดล  (พลังธรรมใหม่/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ส.) 
 
๔. กระทู้ถามที่ ๑๒๙ ส.  เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาโรคระบาดลัมปีสกิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางสาวสกุณา  สาระนันท์  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ต้ังถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป) 
 
๕. กระทู้ถามที่ ๑๓๒ ส.  เรื่อง ปัญหาการจัดการขยะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  (เพ่ือไทย/ประจวบคีรีขันธ์) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป) 
 
๖. กระทู้ถามที่ ๑๓๓ ส.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตล าไยตกต่ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป) 
 
๗. กระทู้ถามที่ ๑๔๑ ส.  เรื่อง การสลายการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาและมีการใช้ความรุนแรง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  (เพ่ือไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป) 
 
 



๙๗ 
 

๑.๓  ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน                                                    จ านวน  ๓  กระทู้ 
 
๑. กระทู้ถามเลขรับที่ ๑๘๕/๒๕๖๔  เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกินและการช่วยเหลือ 
                                                             เกษตรกร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายโกศล  ปัทมะ 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๒. กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๒๒/๒๕๖๔  เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลวัคซีนโควิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๓. กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๔๘/๒๕๖๔  เรื่อง เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
                                                              ระเบิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๑.๔  ประธานไม่อนุญาตให้ถาม                                              จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

กระทู้ถามเลขรับที ่๓๒๑/๒๕๖๔  เรื่อง ปัญหาการเพิกถอนโฉนดทับที่เขากระโดง  
                                                      จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๒.  กระทู้ถามทั่วไป 
     ๒.๑ กระทู้ถามทั่วไปท่ีขอให้ตอบในที่ประชุมสภาประธานอนุญาตให้ถามได้  ๗๘  กระทู้ 
ตอบแล้ว          ๑๗ กระทู ้
ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน         ๔๔ กระทู ้
กระทู้ถามทั่วไปทึ่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา     ๑๗ กระทู ้

๒.๑.๑ กระทู้ถามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว   จ านวน ๑๗ กระทู ้
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี  
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี      จ านวน  ๖  กระทู้ 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๒๗ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินโครงการ (One Map)  

  ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
                                          (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 

 



๙๘ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๓๔๐ เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในการด าเนินคดีในคราวเดียวกัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
                                         (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามที่ ๓๔๑ เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์  
                                                    (Creative Content Industry)  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
                                         (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามที่ ๓๔๕ เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                         (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามที่ ๓๓๔ เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชารายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามที่ ๓๕๓  เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา 

     เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
                                          (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
กระทรวงพาณิชย์        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
       กระทู้ถามที่ ๓๒๙  เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย  

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

                                         (นายสินิตย์  เลิศไกร) 
 
กระทรวงมหาดไทย         จ านวน  ๕  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๕๐ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเขตจังหวัดสงขลา  
                                                    เนื่องจากน้ าประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  ร้อยต ารวจเอก อรุณ สวัสดี (พลังประชารรัฐ/สงขลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๓๔๔ เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 
                                                    ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามที่ ๓๕๑   เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ช ารุด  

                                            เป็นหลุมเป็นบ่อในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก  
                                            โดยเฉพาะเขตหนองจอก 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายศิริพงษ์  รัศมี (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔ กระทู้ถามที่ ๓๕๗   เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการยกเลิกจัดเก็บภาษีที่ดิน 

                                            และสิ่งปลูกสร้างในประเด็นเรื่องกังหันลม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 

 
๕. กระทู้ถามที่ ๓๕๙   เรื่อง ขอให้พิจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสีย 

                                            แทนการใช้พ้ืนที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอน  
                                            ซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                                         (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 
กระทรวงคมนาคม        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
 กระทู้ถามที่ ๓๕๔ เรื่อง ความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม) 
                                                    และระบบตั๋วร่วมขนส่งมวลชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
                                         (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) 
 
กระทรวงศึกษาธิการ                                 จ านวน  ๒  กระทู ้
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๒๖ เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ 
                                                    ในระดับท่ีสูงขึ้น  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางอนุรักษ์  บุญศล (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                         (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. กระทู้ถามที่ ๓๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับอ าเภอ  
                                                    (อ าเภอกุสุมาลย์ และอ าเภอโพนนาแก้ว) จังหวัดสกลนคร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                         (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) มอบหมาย (คุณหญิงกัลยา  โสภณพณิช) 



๑๐๑ 
 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๕๒ เรื่อง การเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                          (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๓๕๖ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                    ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ใต้วางระบายน้ า 
                                                    ริมถนนราษฎรย์ินดี หรือถนน ๓๐ เมตร อ าเภอหาดใหญ่  
                                                    จังหวัดสงขลา  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายศาสตรา  ศรีปาน (พลังประชารัฐ/สงขลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                          (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
๒.๑.๒ ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน       จ านวน ๔๔ กระทู ้
 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๒๘ เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมใน 
                                                   ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
๒. กระทู้ถามที่ ๓๓๐  เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวง  
                                                   แผ่นดินและทางหลวงชนบท 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๓. กระทู้ถามที่ ๓๓๑  เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้าในการท า 

ธุรกรรมทางการเงิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๔ กระทู้ถามที่ ๓๓๒  เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ดงยาง ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๕. กระทู้ถามที่ ๓๓๓  เรื่อง ปัญหาแม่น้ าแม่กลองตื้นเขิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๖. กระทู้ถามที่ ๓๓๕  เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับ 

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๗. กระทู้ถามที่ ๓๓๖  เรื่อง การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

(Medical Hub) ในประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 

๘. กระทู้ถามที่ ๓๓๗  เรื่อง การเตรียมพร้อมการท างานกับการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบด ี
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๙. กระทู้ถามที่ ๓๓๘  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และ 

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 
ภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 
สองภาษา (Bilingual Program) และหลักสูตรการเรียนการสอน  
๓ ภาษา (Trilingual Program) 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๐. กระทู้ถามที่ ๓๓๙  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๐๓ 
 

๑๑. กระทู้ถามที่ ๓๔๒  เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงวัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒. กระทู้ถามที่ ๓๔๓  เรื่อง มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการ 

ท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๓. กระทู้ถามที่ ๓๔๖  เรื่อง การสร้างสะพานข้ามห้วยขะยุงและขยายถนน บ้านน้ าเย็น หมู่ที่ ๕  

บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๖ ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๔. กระทู้ถามที่ ๓๕๗  เรื่อง การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันได 
เขาพระวิหาร และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลด ารงราชานุสรณ์ติด 
กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๕. กระทู้ถามที่ ๓๖๐  เรื่อง การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๑๖. กระทู้ถามที่ ๓๖๑  เรื่อง การย้ายซากดึกด าบรรพ์กลับมาไว้ในพ้ืนที่เดิม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 

ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๗. กระทู้ถามที่ ๓๖๒  เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พ้ืนที่ท่องเที่ยวใน 

จังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ 
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 
 



๑๐๔ 
 

๑๘. กระทู้ถามที่ ๓๖๓  เรื่อง ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)  

  ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๑๙. กระทู้ถามที่ ๓๖๕  เรื่อง ขอให้พิจารณา และทบทวน การด าเนินโครงการ “เราเที่ยว 

ด้วยกัน” เพ่ือให้ผลประโยชน์ตกถึงผู้ประกอบการชาวไทย และ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๒๐. กระทู้ถามที่ ๓๖๖  เรื่อง แหล่งน้ าที่ประชาชนใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๑. กระทู้ถามที่ ๓๖๗  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายต ารวจและการ 

คัดเลือกต ารวจราบในพระองค์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๒. กระทู้ถามที่ ๓๖๘  เรื่อง การเช่ารถเทสลา โมเดล เอส ของกองบังคับการปราบปราม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๓. กระทู้ถามที่ ๓๗๐  เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการกับผู้กระท าความผิด 
      คดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๔. กระทู้ถามที่ ๓๗๓  เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการใน 

หน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๒๕. กระทู้ถามที่ ๓๗๔  เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
      วิทยาเขตพัทลุง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 



๑๐๕ 
 

 
๒๖. กระทู้ถามที่ ๓๗๖  เรื่อง ขอให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต 

งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการโคก – หนอง – นา 
 โมเดล 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๗. กระทู้ถามที่ ๓๗๗  เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาขยะล้นโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 

 
๒๘. กระทู้ถามที่ ๓๘๑  เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในคดีฝากขังและต่อจ าเลยในคดีที่ยังไม่ถึง 

ที่สุดของกรมราชทัณฑ์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๙. กระทู้ถามที่ ๓๘๒  เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลาย  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๐. กระทู้ถามที่ ๓๘๔  เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภาพลักษณ์เกี่ยวกับ 

ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๓๑. กระทู้ถามที่ ๓๘๕ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องการรับรองเพศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ต้ังถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๓๒. กระทู้ถามที่ ๓๘๗  เรื่อง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความคืบหน้าในการ 

แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน 
ครอบครัว 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 



๑๐๖ 
 

๓๓. กระทู้ถามที่ ๓๘๘  เรื่อง การศึกษาโครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึง 
ไปยังอ่างเก็บน้ าคลองสียัด 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๔. กระทู้ถามที่ ๓๙๐  เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้ 

ระบบคุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองเด็ก 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๓๕. กระทู้ถามที่ ๓๙๑  เรื่อง โครงการขุดลอกเพ่ิมประสิทธิภาพล าน้ าเสียว ต าบลสระคู 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายคารม  พลพรกลาง  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๓๖. กระทู้ถามที่ ๓๙๒  เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท าการเกษตร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายคารม  พลพรกลาง  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๗. กระทู้ถามที่ ๓๙๓  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาของประชาชนในพ้ืนที่ 

เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายคารม  พลพรกลาง  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๘. กระทู้ถามที่ ๓๙๔  เรื่อง แผนการรองรับการขยายตัวของจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวทางการ 
                                        ขยายระบบการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายคารม  พลพรกลาง  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๓๙. กระทู้ถามที่ ๓๙๕  เรื่อง การด าเนินการก่อสร้างระบบและการจัดหารถไฟความเร็วสูงจาก 
                                          ประเทศจีน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายคารม  พลพรกลาง  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๔๐. กระทู้ถามที่ ๓๙๗  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความ 

คืบหน้าในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๑๐๗ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๔๑. กระทู้ถามที่ ๓๙๙  เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้การคุ้มครอง 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การท างานในรูปแบบสหวิชาชพี และ 
การจัดการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับประโยชน์จาก 
การค้ามนุษย์ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)  
ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 

๔๒. กระทู้ถามที่ ๔๐๐  เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๔๓. กระทู้ถามที่ ๔๐๑  เรื่อง สร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนมัธยมราศีไศล และซ่อมแซมปรับปรุง 

สนามกีฬากลาง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๔๔. กระทู้ถามที่ ๔๐๒  เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๒.๑.๓ กระทู้ถามท่ัวไปท่ีขอให้ตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบ 
ในราชกิจจานุเบกษา       จ านวน  ๑๗  กระทู้ ดังนี้ 
 
๑. กระทู้ถามที่ ๓๔๘/ร.  เรื่อง การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์  

     จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒. กระทู้ถามที่ ๓๔๙/ร. เรื่อง ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาถนนในพ้ืนที่ 

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ช ารุดทรุดโทรม  
   และเป็นหลุมบ่อหลายสาย 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี (พลังประชารัฐ/สงขลา) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



๑๐๘ 
 

๓. กระทู้ถามที่ ๓๕๕/ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของ 
รถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๔. กระทู้ถามที่ ๓๖๔/ร. เรื่อง กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเวนคืนที่ดิน 

  วัดเอ่ียมวรนุช เขตพระนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๕. กระทู้ถามที่ ๓๖๙/ร. เรื่อง การแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด 

  ของโรค COVID-19 ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๖. กระทู้ถามที่ ๓๗๑/ร. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๗. กระทู้ถามที่ ๓๗๒/ร. เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓๒ 
      แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
                                                    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๘. กระทู้ถามที่ ๓๗๕/ร. เรื่อง การจัดสรรทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
      วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม 
 
๙.     กระทู้ถามที่ ๓๗๘/ร.     เรื่อง  ขอทราบผลการด าเนินการในการจัดซื้อ รับวัคซีนซิโนแวค  
      และการเยียวยาส าหรับคนไทย  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



๑๐๙ 
 

๑๐. กระทู้ถามที่ ๓๗๙/ร. เรื่อง ขอทราบแหล่งที่มาของงบลงทุนอ่ืน ๆ นอกเหนืองบลงทุนใน 
                                                    รายจ่าย 
      งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๑๑. กระทู้ถามที่ ๓๘๐/ร. เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการในการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ 
      ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว (National Single Emergency  
      Number) และผลสัมฤทธิ์สุดท้าย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒. กระทู้ถามที่ ๓๘๓/ร. เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๓. กระทู้ถามที่ ๓๘๖/ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์ของแพทยสภา 
                                                    หลักเกณฑ์ 
      และวิธีการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และความ 
                                                    คืบหน้า 
      ในการด าเนินการหลังพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
                                                    กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔. กระทู้ถามที่ ๓๘๙/ร. เรื่อง ปัญหาการบุกรุกถือครองพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกุล่มนายทุน 

   ในจังหวัดมุกดาหาร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๕. กระทู้ถามที่ ๓๙๖/ร. เรื่อง ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณและผลการด าเนินการ  
                                                    แผน ๗ ด้านขับเคลื่อนประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๖. กระทู้ถามที่ ๓๙๘/ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องออกจากระบบ 

   การศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
   2019 และเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและเด็กกลุ่มชายขอบอื่น ๆ 



๑๑๐ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๗. กระทู้ถามที่ ๔๐๓/ร. เรื่อง การใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการส าคัญ  
                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๔๐ เป้าหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา  
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว      จ านวน  ๑๕  กระทู้ ดังนี ้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี      จ านวน ๑๐ กระทู ้
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๒๔๕/ร.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเยาวชนว่างงานและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือ 
                    กลุ่ม NEET (Not in Education Employment or Training)  
                                       ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๒๔๗/ร.  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมส าหรับประชากรกลุ่มก่อนชรา (YOLD)  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามที่ ๒๑๘/ร.  เรื่อง  การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามที่ ๑๘๗/ร.  เรื่อง  ปัญหาการเสียค่าไฟฟ้าแพงแบบก้าวกระโดดทั้งประเทศ รัฐบาลจะช่วยเหลือ 
                                       ประชาชนอย่างไร  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  



๑๑๑ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามที่ ๒๔๓/ร.  เรื่อง  การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามที่ ๑๙๔/ร.  เรื่อง  การด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มอาชีพอ่ืนทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียน 
                                       อย่างทั่วถึง   
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนริศ  ข านุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๗. กระทู้ถามที่ ๓๑๒/ร.  เรื่อง  การทบทวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับ    
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๘. กระทู้ถามที่ ๓๑๐/ร.  เรื่อง  การจัดตั้งศาลจังหวัดสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายคารม  พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๙. กระทู้ถามที่ ๒๗๕/ร.  เรื่อง  ขอทราบแนวทางในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึนในเชิงยุทธศาสตร์    
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๑๐. กระทู้ถามที่ ๒๖๘/ร. เรื่อง  ขอทราบการด าเนินงานของกองทุน ๑๑๕ กองทุนหมุนเวียน  
                                       ใน ๕ ปีงบประมาณ    
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 



๑๑๒ 
 

กระทรวงการคลัง         จ านวน ๒ กระทู้ 
 
 เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๐๑/ร.  เรื่อง  นโยบายการเก็บภาษีบุหรี่  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร)  
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   (นายอุตตม  สาวนายน)  
 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๙๐/ร.  เรื่อง  ขอทราบผลการจัดสรรเงินกู้ ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาทในงบประมาณ ๒๕๖๓  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
 
กระทรวงคมนาคม         จ านวน ๑ กระทู้ 
 
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๖ ง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
กระทู้ถามที่ ๓๐๒/ร.  เรื่อง  ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ าเภอกันทรลักษ์เพ่ือเชื่อมถนน 

        หมายเลข ๒๒๑ ระหวา่งจังหวัดศรีสะเกษถึงอ าเภอกันทรลักษ์  
        ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและถนนสาย ๒๐๘๕  
        จากอ าเภอกันทรารมย์ผ่านต าบลหนองงูเหลือมถึงอ าเภอกันทรลักษ์  

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
   (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ)  
 
กระทรวงศึกษาธิการ         จ านวน ๑ กระทู้ 
 
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
กระทู้ถามที่ ๓๐๖/ร.  เรื่อง  ขอทราบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อผลการประเมินสมรรถนะ  

        นักเรียนตามมาตรฐานสากลที่ตกต่ าลง  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)  
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

กระทรวงยุติธรรม         จ านวน ๑ กระทู้ 
 
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
กระทู้ถามที่ ๓๑๕/ร.  เรื่อง  ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

        ของผู้ต้องราชทัณฑ์ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจโท วิศณุ  ม่วงแพรสี (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
   (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 
๒.๒ กระทู้ถามท่ัวไปท่ีขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
 
ประธานอนุญาตให้ถามได้  (ปีท่ี ๑ – ปีท่ี ๓)     ๓๑๖  กระทู้ 
ตอบแล้ว ในปีที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)       ๓๔  กระทู้ 
รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา        ๑๕๓  กระทู้ 
ประธานไม่อนุญาตให้เป็นกระทู้ถาม           ๒  กระทู้ 
 

๒.๒.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
          แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
  
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี        จ านวน  ๑๓  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดส ารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ 
                                                    ด าเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าเขียว ในเขตพ้ืนที่ 

อ าเภอแกลงและอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๒ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาแรงงานต่างชาติผู้ประสบภัยช้างป่า 

     ท าร้ายจนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา  
    จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 



๑๑๔ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามที่ ๑๗๓ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าท าร้าย 
      จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ท่ี ๓ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

 
๔. กระทู้ถามที่ ๒๐๔ ร.  เรื่อง นโยบายหรือแนวทางในการน าประกาศคณะปฏิวัติมาปรับปรุง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามที่ ๒๐๑ ร.  เรื่อง แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  ในบ่อนการพนัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๕ ง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในพ้ืนที่จัดสรรในความรับผิดชอบ 

   ของนิคมสหกรณ์บ้านไร่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๗. กระทู้ถามที่ ๑๖๔ ร.  เรื่อง การคืนต าแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกตรวจสอบตามค าสั่ง 

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีไม่มีมูลความผิด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

๘. กระทู้ถามที่ ๑๖๗ ร.  เรื่อง มาตรการเยียวยาข้าราชการพลเรือนให้กลับคืนปฏิบัติหน้าที่ 
   ในต าแหน่งเดิม 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายภูดิท  อินสุวรรณ์  (พลังประชารัฐ/พิจิตร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

๙. กระทู้ถามที่ ๒๒๖ ร.  เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SME)  
     ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด 19 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๐. กระทู้ถามที่ ๑๑๕ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑๑. กระทู้ถามที่ ๒๒๒ ร.  เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑๒. กระทู้ถามที่ ๒๑๖ ร.  เรื่อง การเพ่ิมมูลค่ายางพาราในการผลิตอุปกรณ์เซ็กส์ทอย (Sex Toy) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑๓. กระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร.  เรื่อง การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                จ านวน  ๓  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๙๓ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับ 

   ผลกระทบจากโรคระบาดของโค กระบือ และสัตว์เลี้ยง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสมศักดิ์  คุณเงิน  (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

(นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๒๓๒ ร.  เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

(นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามที่ ๑๓๙ ร.  เรื่อง ปัญหาการบรหิารจดัการที่ดินรมิคลองพิทยาลงกรณ์ บริเวณแขวงท่า 
                                                         ข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 
กระทรวงการคลัง        จ านวน  ๗  กระทู ้
 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑. กระทู้ถามที่ ๐๙๓ ร.  เรื่อง ปัญหาการออกเกมแบบใหม่ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(นายอุตตม  สาวนายน) 

 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. กระทู้ถามที่ ๐๙๖ ร.  เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2563  
   และเหตุผลในความแตกต่างในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอุตตม  สาวนายน) 
 

 



๑๑๗ 
 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๓. กระทู้ถามที่ ๑๖๒ ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงการคลังจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างประจ า 

   ซึ่งเกษียณอายุราชการรับบ าเหน็จรายเดือน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 

ผู้ตอบกระทูถ้าม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 

 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔. กระทู้ถามที่ ๑๘๖ ร.  เรื่อง ขอให้ทบทวน กฎ กติกา เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินที่เป็น 
                                                   เครดิตบูโร 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

๕. กระทู้ถามที่ ๑๘๘ ร.  เรื่อง นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามที่ ๒๑๐ ร.  เรื่อง ธนบัตรที่ระลึกใหม่ถูกตั้งข้อสงสัย 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
๗. กระทู้ถามที่ ๒๑๔ ร.  เรื่อง นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

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

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

กระทรวงศึกษาธิการ          จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๒๐๒ ร.  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 
                                                    ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา 



๑๑๘ 
 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

  (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๒. กระทู้ถามที่ ๒๒๘ ร.  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดคล้องกับ 
   นานาชาติ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๔  กระทู้ 
 
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๒๐๘ ร.  เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่ปั๋ง 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิทยา  ทรงค า (เพ่ือไทย/เชียงใหม่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๙๕ ร.  เรื่อง ขอให้ทบทวนการตอบกระทู้ถามท่ี ๐๒๗ ร. และกระทู้ถามที่ 
       ๑๕๘ ร. อีกครั้ง 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
๓. กระทู้ถามที่ ๒๔๐ ร.  เรื่อง การยกเลิกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental  

   Impact Assessment (EIA)) ในกรณีการสร้างเขื่อนป้องกัน 
   ตลิ่งริมชายหาด 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

           เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามที่ ๒๑๗ ร.  เรื่อง ขอให้สนับสนุนการเลี้ยงตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
     โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
กระทรวงสาธารณสุข        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๒๐๗ ร.  เรื่อง ขอความเป็นธรรมพิจารณาข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป  
     ไปด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

    (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 
กระทรวงยุติธรรม        จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๒๑๓ ร.  เรื่อง แนวทางในการทบทวนเพ่ือยกเลิกการบังคับใช้โทษทางอาญา 
     กับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 

 เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๒๐๓ ร.  เรื่อง การบริหารจัดการเรือนจ า 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

    (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 
กระทรวงพาณิชย์        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

   เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   กระทู้ถามที่ ๒๕๖ ร.  เรื่อง การทะลักเข้ามาของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
    (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 



๑๒๐ 
 

 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

     เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๒๓๗ ร.  เรื่อง ปัญหาการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในวิทยานิพนธ์ 

   ที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายจักรพันธ์  พรนิมิตร (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    (นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์) 
 
 
๒.๒.๒ กระทู้ถามท่ีรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา     จ านวน ๑๕๓ กระทู้ 
 
๑.  กระทู้ถามที่ ๐๒๖ ร.  เรื่อง ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒.  กระทู้ถามที่ ๐๒๘ ร.  เรื่อง พ้ืนที่ส่วนกลางในชุมชนการเคหะเอ้ืออาทร ๓ บางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๓.  กระทู้ถามที่ ๐๒๙ ร.  เรื่อง การขุดลอกคูคลองในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๔.  กระทู้ถามที่ ๐๔๙ ร.  เรื่อง การบริหารจัดการอาคารเรียนที่ถูกทิ้งร้างจากการเปิดเป็นโรงเรียน 
     ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๕.  กระทู้ถามที่ ๐๕๑ ร.  เรื่อง ปัญหาการท าประมงชายฝั่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๖.  กระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าจืดบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 



๑๒๑ 
 

๗.  กระทู้ถามที่ ๐๕๔ ร.  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยในเขต ๖ จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๘.  กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.  เรื่อง การทบทวนการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละ 
                                                  ท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๙.  กระทู้ถามที่ ๐๖๐ ร.  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนของอาสาสมัครสาธารณสุข 
     ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๐.  กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งรัดส่งมอบที่ดินราชพัสดุ 
     ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาล 
     ปลวกแดงในพ้ืนที่ใหม่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๑๑.  กระทู้ถามที่ ๐๖๙ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองดาด หมู่ที่ ๑ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์  
                                                    จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒.  กระทู้ถามที่ ๐๗๐ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองอ้ายเหียก หมู่ที่ ๓ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์   
               จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๓.  กระทู้ถามที่ ๐๗๑ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองสะพาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๓ ต าบลป่ายุบใน  
               อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 



๑๒๒ 
 

๑๔.  กระทู้ถามที่ ๐๗๒ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองโพล้ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ กับหมู่ท่ี ๕ ต าบลน้ าเป็น 

   ไปยังต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๕.  กระทู้ถามที่ ๐๗๙ ร.  เรื่อง การติดตั้งป้ายจราจรจ ากัดความเร็ว และป้ายจราจรจ ากัด 
     การบรรทุกน้ าหนักของยวดยานพาหนะ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๖.  กระทู้ถามที่ ๐๘๒ ร.  เรื่อง ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายอนันต์  ผลอ านวย  (พลังประชารัฐ/ก าแพงเพชร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๗. กระทู้ถามที่ ๐๘๗ ร.  เรื่อง การพิจารณาศึกษาขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้ าเข่ือนอุบลรัตน์ 

   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเก็บกักน้ าให้เพ่ิมขึ้นและแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสมศักดิ์  คุณเงิน  (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๘. กระทู้ถามที่ ๐๙๗ ร.  เรื่อง การแก้ไขใช้งบกลาง และยอดเงินเยียวยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๑๙. กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ร.  เรื่อง ปัญหาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการที่เชิงดอยสุเทพ  

   จังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้างคา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
๒๐. กระทู้ถามที่ ๑๑๒ ร.  เรื่อง กรณีปัญหาในการขอรับเงินชดเชยเนื่องจากแรงงานว่างงาน 

   ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

๒๑. กระทู้ถามที่ ๑๑๓ ร.  เรื่อง ปัญหาการรับมือของส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดในการเกิดวิกฤติ 
   โรค COVID 19 รอบสอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๒. กระทู้ถามที่ ๑๑๖ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ า (ฝายกั้นน้ าเค็ม)  

   บริเวณคลองล าแพน หมู่ที่ ๕ บ้านเนินยาง ต าบลคลองปูน  
   อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๓. กระทู้ถามที่ ๑๒๓ ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ในสังกัดที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ 
   และตู้พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๔. กระทู้ถามที่ ๑๒๕ ร.  เรื่อง การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  

   จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๕. กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดส ารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ 
                                                    ด าเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าเขียว ในเขตพ้ืนที่ 
                                                    อ าเภอแกลงและอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒๖. กระทู้ถามที่ ๑๓๒ ร.  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการขอใช้ไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากิน 

   ทางการเกษตรแก่ประชาชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสิงหภณ  ดีนาง  (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

๒๗. กระทู้ถามที่ ๑๔๓ ร.  เรื่อง การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน  
                                                    เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
                                                    ศักยภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวล าภู “แพรพรรณลุ่มภู  
                                                    สู่สากล” 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๘. กระทู้ถามที่ ๑๔๗ ร.  เรื่อง ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการ 

   ป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
   ภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท าลายร่างกาย  
   ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้ง 
   แก้ไข ปรับปรุง เพ่ิมเติมระเบียบหรือก าหนดแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง 
   เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย 
   ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๙. กระทู้ถามที่ ๑๔๙ ร.  เรื่อง น้ าในรางระบายน้ าของสวนสาธารณะบางแคภิรมย์ไหลซึม 

   สร้างผลกระทบต่อประชาชนในซอยสุขสบาย ๑ ถนนบางบอน ๓  
   เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๐. กระทู้ถามที่ ๑๕๐ ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการประกาศ 

   ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๑. กระทู้ถามที่ ๑๕๒ ร.  เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพ้ืนที่ 

   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๒. กระทู้ถามที่ ๑๕๓ ร.  เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี บริเวณซอยแสมด า 1 ถนนแสมด า  

   แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๒๕ 
 

 
๓๓. กระทู้ถามที่ ๑๕๔ ร.  เรื่อง ปัญหาการใช้น้ าประปาของผู้อยู่อาศัยในซอยเทียนทะเล ๒๒  

   แยก ๕   ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม  
   เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๔. กระทู้ถามที่ ๑๕๕ ร.  เรื่อง การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

   ให้กับนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
   เป็นกรณีพิเศษ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๓๕. กระทู้ถามที่ ๑๕๖ ร.  เรื่อง แนวทางการป้องกันปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากชุมชนบางกระดี่  

   บริเวณคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๖. กระทู้ถามที่ ๑๖๑ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗  

   (บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด 
   ระยอง และในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ (บ้านชากคอก), หมู่ที่ ๕ (บ้านยาง 
   งาม), หมู่ที่ ๖ (บ้านคลองป่าไม้),หมู่ที่ ๗ (บ้านเขาผักกูด), หมู่ที่ ๙  
   (บ้านเขาวังไทร), หมู่ที่ ๑๒ (บ้านคลองหวาย) ต าบลกระแสบน  
   อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๓๗. กระทู้ถามที่ ๑๖๕ ร.  เรื่อง การให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัติอากรรังนก 
                                                    อีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๓๘. กระทู้ถามที่ ๑๖๖ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

   การสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
   อ่ืน ๆ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 



๑๒๖ 
 

๓๙. กระทู้ถามที่ ๑๖๘ ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๔๐. กระทู้ถามที่ ๑๖๙ ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๔๑. กระทู้ถามที่ ๑๗๐ ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประภูศักดิ์  จินตะเวช  (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๔๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๔ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าท าร้าย 
      จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ท่ี ๓ ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๔๓. กระทู้ถามที่ ๑๗๕ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันช้างป่าออกจากพ้ืนที่ต าบลหนองไร่  

     อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว  
     เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลการเกษตร 
     ของราษฎร และต่อตัวช้างป่า 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๔๔. กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าท าร้าย 
      จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๔๕. กระทู้ถามที่ ๑๗๗ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขต 
     บางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๔๖. กระทู้ถามที่ ๑๗๘ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในซอยย่อยตลอดแนวของถนนแสมด า  
     ถนนสะแกงาม ถนนท่าข้าม ถนนอนามัยงามเจริญ และถนนบาง 
                                                       กระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๔๗. กระทู้ถามที่ ๑๗๙ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ซอยเทียนทะเล  
                                                           ๒๖ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
๔๘. กระทู้ถามที่ ๑๘๐ ร.  เรื่อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณชุมชนหลวงพ่อขาว  
     เขตบางขุนเทียน  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๔๙. กระทู้ถามที่ ๑๘๓ ร.  เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าแผนพัฒนาถนนแสมด า เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๐. กระทู้ถามที่ ๑๘๔ ร.  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนซอยเทียนทะเล ๒๒ ซอยท่าข้าม ๑๘  
     และซอยแสมด า ๑ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๑.  กระทู้ถามที่ ๑๘๕ ร.  เรื่อง ปัญหาควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพ้ืนที่ ซอยเทียนทะเล ๒๖  
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๕๒. กระทู้ถามที่ ๑๙๑ ร.  เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๕๓. กระทู้ถามที่ ๑๙๒ ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการยกเลิกท า Environmental Impact   
     Assessment หรือ EIA ในโครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่น  
     (Sea Wall) 



๑๒๘ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๔.  กระทู้ถามที่ ๑๙๔ ร.  เรื่อง การจัดตั้งส านักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวล าภู ส่วนแยกโนนสัง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๕. กระทู้ถามที่ ๑๙๖ ร.  เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวมอญและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 
                                                  ท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
๕๖. กระทู้ถามที่ ๑๙๗ ร.  เรื่อง การขุดลอกคลองบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน   
    กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๗. กระทู้ถามที่ ๑๙๘ ร.  เรื่อง ผลกระทบจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะ 
     ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕๘. กระทู้ถามที่ ๑๙๙ ร.  เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๕๙. กระทู้ถามที่ ๒๐๐ ร. เรื่อง ปัญหาถนนเทียนทะเล ๒๖ แยก ๑,๓,๕ ระบายน้ าลงสู่ 
                                                    คลองได้ช้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๖๐. กระทู้ถามที่ ๒๐๖ ร.  เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ 
     ในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 



๑๒๙ 
 

๖๑. กระทู้ถามที่ ๒๐๙ ร.  เรื่อง ปัญหาสุนัข แมว ลิงจรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๖๒. กระทู้ถามที่ ๒๑๑ ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการบ้านเอ้ืออาทร สมุทรสาคร  
     (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ชช. ๔ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๖๓. กระทู้ถามที่ ๒๑๒ ร.  เรื่อง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๖๔. กระทู้ถามที่ ๒๑๕ ร.  เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๖๕. กระทู้ถามที่ ๒๑๘ ร.  เรื่อง การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในต าบลปางกู่  
     อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
๖๖. กระทู้ถามที่ ๒๑๙ ร.  เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและซ้ าซากในต าบลปางกู่  
                                                    อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๖๗. กระทู้ถามที่ ๒๒๐ ร.  เรื่อง การจัดให้มีความคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการท างาน  
     และการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๖๘. กระทู้ถามที่ ๒๒๑ ร.  เรื่อง ปัญหาโฆษณาการพนันออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 



๑๓๐ 
 

๖๙. กระทู้ถามที่ ๒๒๔ ร.  เรื่อง การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๗๐. กระทู้ถามที่ ๒๒๕ ร.  เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๗๑. กระทู้ถามที่ ๒๒๗ ร.  เรื่อง การแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๗๒. กระทู้ถามที่ ๒๒๙ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๗๓. กระทู้ถามที่ ๒๓๑ ร.  เรื่อง ปัญหาประชากรบางกลุ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
๗๔. กระทู้ถามที่ ๒๓๓ ร.  เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบางขุนเทียน  
                                                   กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๗๕. กระทู้ถามที่ ๒๓๔ ร.  เรื่อง ปัญหาการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     อ่าวนางบนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –  
     หมู่เกาะพีพี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๗๖. กระทู้ถามที่ ๒๓๕ ร.  เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่เลียบคลองในเขตลาดกระบังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

๗๗. กระทู้ถามที่ ๒๓๖ ร.  เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็น 
   ข้าราชการ ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๗๘. กระทู้ถามที่ ๒๓๘ ร.  เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๗๙. กระทู้ถามที่ ๒๓๙ ร.  เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดให้ต้องมีการถอยร่นแนว 
                                                    อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ 
                                                         ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม 
                                                    ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๘๐. กระทู้ถามที่ ๒๔๑ ร.  เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายเดชอุดม –  
                                                    บุณฑริกบริเวณสะพานข้ามล าน้ าโดมใหญ่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๘๑. กระทู้ถามที่ ๒๔๒ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  
                                                    จังหวัดน่าน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๘๒. กระทู้ถามที่ ๒๔๓ ร.  เรื่อง ขอทราบรัฐบาลมีหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการใดที่อ้างถึง 

   ในการประกอบเนื้อหาเพื่อออกข้อก าหนด ออกตามความใน 
   มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
   ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และการก าหนดมาตรการในอนาคต 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๘๓. กระทู้ถามที่ ๒๔๔ ร.  เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการในมาตรการ Thailand Plus Package  

   ระยะยาว 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 



๑๓๒ 
 

๘๔. กระทู้ถามที่ ๒๔๕ ร.  เรื่อง การบริหารพ้ืนที่จัดประโยชน์ในโครงการการเคหะแห่งชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๘๕. กระทู้ถามที่ ๒๔๖ ร.  เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับมืดสนิท 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๘๖. กระทู้ถามที่ ๒๔๗ ร.  เรื่อง การเรี่ยไรเงินของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๘๗. กระทู้ถามที่ ๒๔๘ ร.  เรื่อง ปัญหาการออกใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๘๘. กระทู้ถามที่ ๒๕๐ ร.  เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๘๙. กระทู้ถามที่ ๒๕๑ ร.  เรื่อง การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถช าระค่าเช่า 

   ของโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงเนื่องจากได้รับผลกระทบ 
   จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๙๐. กระทู้ถามที่ ๒๕๒ ร.  เรื่อง ปัญหาการดูแลนักโทษในพ้ืนที่เรือนจ าที่ไม่มีคุณภาพ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๙๑. กระทู้ถามที่ ๒๕๓ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริม 

   วิสาหกิจชุมชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

๙๒. กระทู้ถามที่ ๒๕๔ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
   และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้แก่ประชาชน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๙๓. กระทู้ถามที่ ๒๕๕ ร.  เรื่อง ปัญหาการแพร่ข่าวด้านลัทธิความเชื่อ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๙๔. กระทู้ถามที่ ๒๕๗ ร.  เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่บางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๙๕. กระทู้ถามที่ ๒๕๘ ร.  เรื่อง ขอให้ทบทวนค าตอบกระทู้ถามที่ ๐๒๗ ร. ในประเด็นการพิสูจน์ 

   สอบสวนสิทธิที่ดินท ากินของราษฎรหมู่ที่ ๔ บ้านเตรียม อ่าวเคย 
   ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๙๖. กระทู้ถามที่ ๒๕๙ ร.  เรื่อง ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ  
                                                    ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                                                    ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๙๗. กระทู้ถามที่ ๒๖๐ ร.  เรื่อง ขอให้พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม ๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๙๘. กระทู้ถามที่ ๒๖๑ ร.  เรื่อง การร้องเรียนให้ตรวจสอบการท างานของสมาคมกีฬาแบดมินตัน 

   แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๙๙. กระทู้ถามที่ ๒๖๒ ร.  เรื่อง การขอติดตั้งหัวจ่ายน้ าดับเพลิงฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน  

   กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๓๔ 
 

 
๑๐๐.   กระทู้ถามที่ ๒๖๓ ร.  เรื่อง มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๑๐๑.   กระทู้ถามที่ ๒๖๔ ร.  เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประตูระบายน้ า ล าห้วยพะเนียงช ารุดเสียหาย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๐๒.   กระทู้ถามที่ ๒๖๕ ร.  เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการปรับพ้ืนที่ทางเข้าโรงพยาบาล 
                                                    หนองบัวล าภู จงัหวัดหนองบัวล าภู 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
๑๐๓.   กระทู้ถามที่ ๒๖๖ ร.  เรื่อง การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสีชมพู  

   จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสิงหภณ  ดีนาง (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๐๔.   กระทู้ถามที่ ๒๖๗ ร.  เรื่อง การปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยล้อมไผ่ และล าห้วยทรายขาว  
                                                    ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสิงหภณ  ดีนาง (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๑๐๕.   กระทู้ถามที ่๒๖๘ ร.  เรื่อง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ 
                                                    เกิดข้ึนจากโครงการ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๐๖.   กระทู้ถามที่ ๒๖๙ ร.  เรื่อง การบ าบัดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  

   จังหวัดหนองบัวล าภ ู
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๐๗.   กระทู้ถามที่ ๒๗๐ ร.  เรื่อง การซ่อมแซมฝายน้ าล้น มข. อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



๑๓๕ 
 

๑๐๘.   กระทู้ถามที่ ๒๗๑ ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างบ้านสระแก้ว – บ้านโคก 
                                                       สว่าง อ าเภอเปือยน้อย ไปจนถึงบ้านหนองบัวลอง อ าเภอหนอง 
                                                    สองห้องจังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๐๙.   กระทู้ถามที่ ๒๗๒ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดใน ๔ จังหวัด 

   ชายแดนใต้ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๑๐.   กระทู้ถามที่ ๒๗๓ ร.  เรื่อง ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal Unreported  

   and Unregulated Fishing) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๑๑.   กระทู้ถามที่ ๒๗๔ ร.  เรื่อง ปัญหาการท าท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้ าที่อ่าวกุ้ง  
                                                    หมู่ที่ ๙ ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๑๒.   กระทู้ถามที่ ๒๗๕ ร.  เรื่อง แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 

   ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ (เพ่ือไทย/จังหวัดศรีสะเกษ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๑๓.   กระทู้ถามที่ ๒๗๖ ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างต าบลคึมชาดและ 
                                                    ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๑๔.   กระทู้ถามที่ ๒๗๗ ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย ขก.๓๑๓๐  

   อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๑๓๖ 
 

๑๑๕.   กระทู้ถามที่ ๒๗๘ ร.  เรื่อง ปัญหาถนนภายในซอยอนามัยงามเจริญ ๓๓ แขวงท่าข้าม  
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๑๖.   กระทู้ถามที่ ๒๗๙ ร.  เรื่อง ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคลองสาธารณะในเขตบางขุนเทียน  

   กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
๑๑๗.   กระทู้ถามที่ ๒๘๐ ร.  เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ 

   ครอบครัวไม่มีรายได้ส่งเรียนต่อเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
   2019 (COVID-19) 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๑๘.   กระทู้ถามที่ ๒๘๑ ร.  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพเพ่ือความมั่นคงของประชาชน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
๑๑๙.   กระทู้ถามที่ ๒๘๒ ร.  เรื่อง ขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชงิรุก 

   ในหลายพื้นท่ีเสี่ยง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข 
 
๑๒๐.   กระทู้ถามที่ ๒๘๓ ร.  เรื่อง ปัญหาคุณภาพของพ้ืนที่ภายในเรือนจ าและสถานคุมขัง 

   ของเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๑๒๑.   กระทู้ถามที่ ๒๘๔ ร.  เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง 

   เพ่ือบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
 
 



๑๓๗ 
 

๑๒๒.   กระทู้ถามที่ ๒๘๕ ร.  เรื่อง ขอให้มีการน าสาธารณูปโภคให้เข้าถึงประชาชน ซอยอนามัยงามเจริญ  
๓๘ กรุงเทพมหานคร 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๒๓.   กระทู้ถามที่ ๒๘๖ ร.  เรื่อง ปัญหานิติบุคคลที่อยู่ในอาคารชุดไม่สามารถจดทะเบียน 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒๔.   กระทู้ถามที่ ๒๘๗ ร.  เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย ๑๐/๗ หมู่ที่ ๓  

   ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๒๕.   กระทู้ถามที่ ๒๘๘ ร.  เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๑๒๖.   กระทู้ถามที่ ๒๘๙ ร.  เรื่อง ปัญหามลภาวะทางเสียงของเครื่องบินในชุมชนหมากปรก หมู่ที่ ๑  

   ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒๗.   กระทู้ถามที่ ๒๙๐ ร.  เรื่อง ปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๒๘.   กระทู้ถามที่ ๒๙๑ ร.  เรื่อง ขอทราบเหตุผล ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

   ซื้อ “ทองค า” เพ่ิมกว่า ๙๐ ตัน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒๙.   กระทู้ถามที่ ๒๙๒ ร.  เรื่อง ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก 

   การก่อสร้างถนนหลวงแผ่นดิน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



๑๓๘ 
 

 
๑๓๐.   กระทู้ถามที่ ๒๙๓ ร.  เรื่อง ขอคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติ 

   การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๓๑.   กระทู้ถามที่ ๒๙๔ ร.  เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กพิการ  

   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๓๒.   กระทูถ้ามที่ ๒๙๕ ร.  เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

   ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
   (ก.ถ.) 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๓๓.   กระทู้ถามที่ ๒๙๖ ร.  เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

   ริมทะเลหาดดอนทะเล หมู่ที่ ๖ ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ  
   จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๓๔.   กระทู้ถามที่ ๒๙๗ ร.  เรื่อง การบริหารจัดการ และการดูแลแรงงานข้ามชาติในบริเวณพ้ืนที่ 

   ซอยเทียนทะเล ๒๖ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน  
   กรุงเทพมหานคร 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
๑๓๕.   กระทู้ถามที่ ๒๙๘ ร.  เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีน การฉีดยาเชิงรุกให้กับประชาชน  

   ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นท่ีเขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
๑๓๖.   กระทู้ถามที่ ๒๙๙ ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างทางเลียบด่วนบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



๑๓๙ 
 

 
๑๓๗.   กระทู้ถามที่ ๓๐๐ ร.  เรื่อง ปัญหาการผูกขาดและการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้ออาหาร 

   ให้แก่นักโทษ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๑๓๘.   กระทู้ถามที่ ๓๐๑ ร.  เรื่อง ขอให้มีการท าประตูเปิด – ปิด บริเวณใต้สะพานทางด่วน  

   พ้ืนที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา โครงการอนุรักษ์ลิงแสม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๓๙.   กระทู้ถามที่ ๓๐๒ ร.  เรื่อง การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ออกใบก ากับภาษี 

   โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๑๔๐.   กระทู้ถามที่ ๓๐๓ ร.  เรื่อง การคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๔๑.   กระทู้ถามที่ ๓๐๔ ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนแสมด า แขวงแสมด า  
                                                      เขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔๒.   กระทู้ถามที่ ๓๐๕ ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

   ผู้ถูกล่วงละเมิด (bully) ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔๓.   กระทู้ถามที่ ๓๐๖ ร.  เรื่อง ปัญหาสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทะลักเข้ามาใน 
                                                    ประเทศไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔๔.   กระทู้ถามที่ ๓๐๗ ร.  เรื่อง การจัดหาระบบสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๔๐ 
 

 
๑๔๕.   กระทู้ถามที่ ๓๐๘ ร.  เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานฝ่ายรักษาความ 
   สะอาดทั้ง ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๔๖.   กระทู้ถามที่ ๓๐๙ ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔๗.   กระทู้ถามที่ ๓๑๐ ร.  เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้ค าน าหน้านามตามชั้นยศ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
๑๔๘.   กระทู้ถามที่ ๓๑๑ ร.  เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้ค าน าหน้านาม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
๑๔๙.   กระทู้ถามที่ ๓๑๒ ร.  เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้ค าน าหน้านาม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๕๐.   กระทู้ถามที่ ๓๑๓ ร.  เรื่อง การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕  

   ข้อ ๘ (๓) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๕๑.   กระทู้ถามที่ ๓๑๔ ร.  เรื่อง ปัญหาถนนช ารุดเสียหายช่วงระหว่างบ้านโนนนาดี  
                                                    ต าบลป่าไม้งาม – บ้านหัวนา ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  
                                                       จังหวัดหนองบัวล าภู และช่วงถนนสายบ้านป่าไม้ ต าบลป่าไม้งาม –  
                                                         บ้านดินทรายอ่อน ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  
                                                    จังหวัดหนองบัวล าภ ู
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



๑๔๑ 
 

๑๕๒.   กระทู้ถามที่ ๓๑๕ ร.  เรื่อง ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ 
   ทางการแพทย์ 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๑๕๓.   กระทู้ถามที่ ๓๑๖ ร.  เรื่อง การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ 

   และบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจากสถานการณ์ 
   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
๒.๒.๓ ประธานไม่อนุญาตให้เป็นกระทู้ถาม      จ านวน ๒ เรื่อง 
 
๑. กระทู้ถามเลขรับที่ ๓๐๔/๒๕๖๔  เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร  เพียรชนะ   

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
๒. กระทู้ถามเลขรับที่ ๓๑๒/๒๕๖๔  เรื่อง การน าความกราบบังคมทูลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 

     นายกรัฐมนตรีอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
     มาตรา ๒๙ วรรคสอง ท าให้พระราชโองการ (ในขณะนั้น)  
     ไม่มีผลบังคับตามความในมาตรา ๕ วรรคแรก ของ 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ 
    ยังเข้าองค์ประกอบตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๐ (๕) ของ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีในต าแหน่ง  
    นายกรัฐมนตรี   

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 

 
๓.  กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ประธานอนุญาตให้ถามได้          ๖๒  กระทู ้
ตอบแล้ว                                       ๓๓  กระทู้ 
ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน                                              ๑๖  กระทู้ 
กระทู้ถามที่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา                            ๑๓  กระทู้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๓.๑ กระทู้ถามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว       จ านวน  ๓๓  กระทู้ 
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี     จ านวน  ๑๒ กระทู้ 
 



๑๔๒ 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๖  เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้ า 
      แม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับเทศบาล 
      ต าบลเบิกไพร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๙ เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   

(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๐ เรื่อง การจัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้ า  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)    

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๕  เรื่อง การผันน้ าจากเข่ือนน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
      เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายประภัตร  โพธสุธน) 
  

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๓  เรื่อง การออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ ๑๑ 
      ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ  (เพ่ือไทย/นครราชสีมา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
     (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๒  เรื่อง ปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)     

 
ถาม – ตอบ  ปทีี่ ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๗. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๑  เรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๙  เรื่อง ขอทราบแผนปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูป 
      ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     (นายอนุชา  นาคาศัย) 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

๙. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๔  เรื่อง การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามมาตรา ๕ 
      แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
      ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๘  เรื่อง การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัด 
      และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บภาษีพระที่มีรายได้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

(นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๑  เรื่อง ความเหลื่อมล้ าของค่าเหรียญรางวัลและสวัสดิการของ 
      นักกีฬาคนพิการ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 



๑๔๔ 
 

   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑๒.  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๖ เรื่อง การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนสายสกลนคร – กาฬสินธุ์ 
      เพ่ือใช้ในการเดินทางสัญจรของประชาชนเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ 
      หมู่ที่ ๙ ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 
กระทรวงมหาดไทย        จ านวน  ๓  กระทู้ 

 
ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๒  เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและประปา จากเงินอุดหนุนของ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๔  เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้านโคกสีนวล 
       ต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๒ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ า 
      บึงหนองบอน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จ านวน  ๒  กระทู้ 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๖  เรื่อง ความคืบหน้าโครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ าล้นบ้านโฮ่งหลวง 
       หมู่ที ่๒ ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 



๑๔๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสรรค์  มณีรัตน์  (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๗  เรื่อง การแก้ปัญหาโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าห้วยแดง 
       บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๙ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุสุมาลย์ 
       จังหวัดสกลนคร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       จ านวน  ๕  กระทู้ 

 
       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๓  เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงครามบริเวณบ้านนาถ่อน 
       ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
  ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๘  เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าผาแดง 
       บ้านแม่ป๊อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสรรค์  มณีรัตน์  (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๖  เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ า 

ห้วยตามายอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
  ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๗  เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้ าบึงระนาม และฝายหนองหญ้าลาด 
       อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 



๑๔๖ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๒  เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศ 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่อ าเภอป่าซาง  
จังหวัดล าพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสรรค์  มณีรัตน์  (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
กระทรวงคมนาคม        จ านวน  ๕  กระทู้ 
 
     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๐  เรื่อง ขอให้เร่งส ารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐ 
       ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐ 
       ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องทางจราจรโดย 

เร่งด่วน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 
      ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๑  เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทางรองรับการขยายตัวของ 
       เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 
  ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๕  เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหา 
       การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ 
       ถนนโชคชัย – เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ 
       สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ในเขตพ้ืนที่ 
       อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



๑๔๗ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 
  ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๕  เรื่อง การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสี่แยกทางเข้าเมืองยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 
  ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๔  เรื่อง การเปิดให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

  (นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล) 
 
กระทรวงการคลัง        จ านวน  ๓  กระทู้ 
 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๗ เรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีถูกพับตามพระราชบัญญัติ 
      วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างตลาดสินค้า 
      OTOP เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  (เพ่ือไทย/มุกดาหาร) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
     (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 

 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๘ เรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีถูกพับตามพระราชบัญญัติ 
      วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างซ่อมแซม 
      โครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  (เพ่ือไทย/มุกดาหาร) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
     (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 

 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๑ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลง กท. ๐๔๗๕ 
      ให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 



๑๔๘ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
     (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 

 
กระทรวงพาณิชย์        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๗ เรื่อง ปัญหาราคาล าไยตกต่ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสรรค์  มณีรัตน์  (เพ่ือไทย/ล าพูน) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
     (นายสินิตย์  เลิศไกร) 

 
กระทรวงยุติธรรม        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๓ เรื่อง การสนับสนุนเงินประกันตัวของจ าเลยคดีความมั่นคง 
      โดยส านักงานกองทุนยุติธรรม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 

ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 
กระทรวงพลังงาน        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๐ เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมจากการบริหารจัดการน้ าเขื่อนบางลาง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
     (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 

 
 ๓.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน      จ านวน  ๑๖  กระทู้ 
 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสะพานทรุด ช ารุดเสียหาย  
      บ้านหนองเทพ – บ้านหนองผาย ต าบลหนองเทพ 
      และต าบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย  (เพ่ือไทย/สุรินทร์) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๔๙ 
 

๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๙ เรื่อง ปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่บ้านซ าไฮ หมู่ที่ ๗ 
      ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม และบ้านกกซ้อ 
      บ้านน้ าคิว หมู่ที่ ๕ ต าบลเสี้ยว อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๐ เรื่อง การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 
      พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อ ๘ (๓) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๓ เรื่อง การพิจารณางบประมาณเพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน 
      ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๕ เรื่อง การบรรจุต าแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอน 
      อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๘ เรื่อง โครงการขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๗. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๙ เรื่อง การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากปัญหาสารตะก่ัวปนเปื้อน 
      ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๕ เรื่อง การคัดค้านการก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง 

ละหาน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์  (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๙. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๘ เรื่อง ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแล 
       โดยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 



๑๕๐ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๙ เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  (ภูมิใจไทย/ลพบุรี) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๑๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๐ เรื่อง การปรับปรุงและขยายพ้ืนที่การให้บริการของการประปา 
      ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๑๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๔ เรื่อง ขอให้สร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม บ้านนาดินจี่ 
      ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
      และบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด 

อุดรธานี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๑๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๕ เรื่อง การขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง ต าบลตาลโกน 
      อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๑๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๖ เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
      ในเขตต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๗ เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น 
      ในถนนบ้านนาดินจี่ ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน 
      จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ 
      อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๑๕๑ 
 

๑๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๙ เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าคลองตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา  จ านวน  ๑๓  กระทู้ 
 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๐/ร. เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐  
      ถนนอุดรธานี - เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนค าแสน 
      วิทยาสรรค์และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์  
      ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๑/ร. เรื่อง ขอขยายเขตน้ าประปาต าบลกุดดินจี่ถึงอ าเภอสุวรรณคูหา 
      จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 

ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๒/ร. เรื่อง ขอจัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอ าเภอสุวรรณคูหา 
      จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 

ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๓/ร. เรื่อง ขอทราบการใช้อ านาจในการบัญชาของรัฐมนตรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 

ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
     วิจัยและนวัตกรรม 

 
5. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๔/ร. เรื่อง แผนการด าเนินการป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่เขต 
       เศรษฐกิจชั้นในของกรุงเทพมหานคร  
        ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ) 

ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
6. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๖/ร. เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ของประเทศไทย 
       ในรอบ ๕ ปี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 



๑๕๒ 
 

7. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๗/ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปิดเส้นทางจราจร 
       อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  (พลังประชารัฐ/บัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 
๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๑/ร. เรื่อง ขอสนับสนุนรถขนขยะ เพ่ือแก้ปัญหาขยะสะสม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายศาสตรา  ศรีปาน  (พลังประชารัฐ/สงขลา) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๙. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๒/ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ 
       สาธารณประโยชน์ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๓/ร. เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิด 

กฎหมายไม่มีใบอนุญาตท างานภายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
1๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๘/ร. เรื่อง การด ารงต าแหน่งของกรรมการธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
       (มหาชน) 
        ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  (เพ่ือไทย/มุกดาหาร) 

ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
1๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๐/ร. เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก 

ปัญหาถนนช ารุดทรุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่อในพ้ืนที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
1๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๑/ร.  เรื่อง ปัญหาการก าจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม 
       และศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน วัดสุวรรณาราม 
       อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๕๓ 
 

กระทู้ถามแยกเฉพาะทีโ่อนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา  
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
 
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี     จ านวน  ๕  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่  ๒๒๕/ร.  เรื่อง การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงาน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๒.  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๖/ร.  เรื่อง การอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี.รีเทล  
      ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส 
      (ประเทศไทย) จ ากัด ตามมติของคณะกรรมการแข่งขัน 
      ทางการค้า (กขค.) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายระวี  มาศฉมาดล  (พลังธรรมใหม่/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๘/ร. เรื่อง มาตรการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ 
      โครงการก่อสร้างทางรถไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
      ประชาชนลาวสู่จังหวัดหนองคาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวชนก  จันทาทอง  (เพ่ือไทย/หนองคาย) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๙/ร. เรื่อง การขุดลอกและส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ า 

ห้วยตามาย อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
๕.  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๓/ร. เรื่อง การจัดสรรรวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ให้กับประชาชนคนไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 



๑๕๔ 
 

กระทรวงคมนาคม        จ านวน  ๓  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๒/ร.  เรื่อง แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น 
      จากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบนอก 
      กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ด้านทิศใต้ 
      เส้นทางบางขุนเทียน - บางนา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๗/ร.  เรื่อง ปัญหาการติดตั้งระบบควบคุมอุตุนิยมวิทยาการบิน 
      ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสุรทิน  พิจารณ์  (ประชาธิปไตยใหม่/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๙/ร. เรื่อง ขอให้เร่งส ารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐ 
      ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐ 
      ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องทางโดยเร่งด่วน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   จ านวน  ๓  กระทู้ 

 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๑.  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๒/ร. เรื่อง การสร้างความมั่นคงให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
      ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงาน 
      ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
     วิจัยและนวัตกรรม   
     (นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์) 

 
 



๑๕๕ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๓/ร. เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพล 

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนร้อยละ ๘ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
     วิจัยและนวัตกรรม 
     (นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๔/ร. เรื่อง ความเดือดร้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่สถาบัน 
      อุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่อัตรา ๑.๗ 
      เท่าของข้าราชการแรกบรรจุในสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่า 
      ของข้าราชการแรกบรรจุในสายสนับสนุนวิชาการ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
     วิจัยและนวัตกรรม 
     (นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์) 
 
กระทรวงศึกษาธิการ        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๑/ร.  เรื่อง การขอย้ายกลับภูมิล าเนาของข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
 
 
กระทรวงพาณิชย์        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๙ ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๔/ร.  เรื่อง การควบคุมความเคลื่อนไหวราคาและภาวะการค้าสุกร 

ทั่วประเทศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

 (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 



๑๕๖ 
 

กระทรวงยุติธรรม        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๕/ร.  เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของ นักโทษ ผู้ต้องขัง ในเรือนจ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  

 
 



๑๕๗ 
 

เรื่องอื่น ๆ 
 
๑. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ๑.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแลว้ จ านวน  ๑๕  เรือ่ง 
  

 ๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๒. ผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการตรวจสอบการประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๔. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๕. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๘. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๙. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ 
 ๑๒. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๑๓. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๔. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๑๕. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 ๑.๒ รายงานที่บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา จ านวน  ๑๗  เรือ่ง 
  

 ๑. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 ๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 



๑๕๘ 
 

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๗. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๖๓/๒๕๖๔ 
 ๘. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ๙. รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 ๑๐. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๑. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๒. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 ๑๓. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ๑๔. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) 
 ๑๕. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๘๙ – ๙๗/๒๕๖๔ 
 ๑๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 ๑๗. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 ๑.๓ รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม จ านวน  ๗  เรื่อง 
  

๑. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับงวดตั้งแต่ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 
๒. รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
๓. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน า เข้าแห่งประเทศไทย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔. รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๗. รายงานการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 



๑๕๙ 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 ๒.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแลว้ จ านวน  ๓๑  เรือ่ง 
  

๑. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๓. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... 
๔. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
๕. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคม เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและ
คมนาคม 
๖. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗. รายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ 
๘. รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่อง ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท า
ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่
อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑๑. สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศของ
คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงิน  
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 
๑๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ศึกษากรณีการด าเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจ ากัดเสรีภาพ การแสดงออกและการจ ากัดเสรีภาพ
สื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
๑๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน 
ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
๑๕. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ 
ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 



๑๖๐ 
 

๑๖. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเรา
และการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ 
๑๘. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน 
๑๙. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกัน  การเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อใน
ประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๒๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ 
๒๑. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
๒๒. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM ๒.๕ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
๒๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์  และผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ 
๒๕. ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 
๒๖. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
ลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการลอบประทุษร้ายประชาชน 
๒๗. ผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
๒๘. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
๒๙. ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) เพ่ือเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๓๐. ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ 



๑๖๑ 
 

๓๑. รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓. ตั งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๓.๑ ตั งกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๑๓  คณะ 
  

๑. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนต าแหน่งที่
ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๘ กรกฎคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายยุทธนา  โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน นายไผ่  ลิกค ์
 
๒. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี สินแห่งชาติ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
เพราะสมาชิกลาออก  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย เป็นกรรมาธิการแทน 
นายวุฒิพงษ์  นามบุตร 
 
๓. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะ
สมาชิกลาออก  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ เป็นกรรมาธิการแทน  
นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย 
 
๔. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน เป็นกรรมาธิการแทน  
นายทองแดง  เบ็ญจะปัก 
 
๕. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะ
สมาชิกลาออก  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่   
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
 
๖. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครอง  ส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่   
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ เป็นกรรมาธิการแทน นายสินิตย์ เลิศไกร  



๑๖๒ 
 

๗. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่   
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
 
๘. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ  องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่   
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นกรรมาธิการ  แทน นางวันเพ็ญ 
พร้อมพัฒน์ 
 
๙. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นกรรมาธิการแทน นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 
 
๑๐. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมได้มีมติตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการ แทน นายไผ่ ลิกค ์
 
๑๑. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นกรรมาธิการแทน นายพนิต วิกิตเศรษฐ  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นกรรมาธิการแทน  
นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน 
 
๑๒. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้ งที่  ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง )  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มมีติตั้งนายไผ่ ลิกค์ เป็นกรรมาธิการแทน นายยุทธนา โพธสุธน 
 
๑๓. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑ ต าแหน่ง  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายทองแดง  เบ็ญจะปัก เป็นกรรมาธิการแทน  นางสาวสุทธวรรณ  
สุบรรณ ณ อยุธยา 
 



๑๖๓ 
 

 ๓.๒ ตั งกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน  ๗  คณะ 
  

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายยุทธนา  โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน 
นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 
 
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แทน
ต าแหน่งที่ว่าง  เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายบุญเลิศ  เหลียงกอบกิจ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสุทัศน์  สิวาภิรมย์รัตน์ 
 
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ แทนต าแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายรณเทพ  อนุวัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน นายชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ 
 
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน  ามันอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายกองตรี  อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นกรรมาธิการแทน 
นายวัชระ  ยาวอหะซัน 
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนต าแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม เป็นกรรมาธิการแทน นายบุญสิงห์  
วรินทร์รักษ์ 
 
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนี สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายเถกิง ศักดานุวงศ์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายชัยสิทธิ กิตติวิบูล  
 



๑๖๔ 
 

๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....   
เพราะสมาชิกลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 
 
๔. ตั งคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา   
  

- การแต่งตั งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖  
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาการฯ ในส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามสัดส่วนพรรคการเมือง 
จ านวน ๕ คน คือ นายอรรถกร  ศริลัทธยากร นายสุทัศน์  เงินหมื่น นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ นายชลน่าน   
ศรีแก้ว นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร และกรรมการฯ ในส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๓ คน คือ  
นายทศพล  เพ็งส้ม นายชนินทร์  รุ่งแสง และนายอดิศร  เพียงเกษ 
 
 

 
  



๑๖๕ 
 

 
การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม                                         จ านวน  ๗๒๔ ข้อหารือ 
 

มีรายละเอียดการปรึกษาหารือแยกตามพรรคการเมืองและจ านวนครั้งการปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้  
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๗๐  คน   

1. นายสงวน  พงษ์มณี จ านวน      2 ครั้ง 
2. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ จ านวน 2 ครั้ง 
3. นายภาควัต  ศรีสุรพล จ านวน 1 ครั้ง 
4. นายวัน  อยู่บ ารุง จ านวน 2 ครั้ง 
5. นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ จ านวน 2 ครั้ง 
6. นายวิสุทธิ์  ไชยอรุณ จ านวน 4 ครั้ง 
7. นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย จ านวน 2 ครั้ง 
8. นายประเสริฐ  บุญเรือง จ านวน 2 ครั้ง 
9. นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล จ านวน 2 ครั้ง 

10. นายบุญฐิน  ประทุมลี จ านวน 1 ครั้ง 
11. นายองอาจ  วงษ์ประยูร จ านวน 2 ครั้ง 
12. นายนพดล  เหลืองทองนารา จ านวน 4 ครั้ง 
13. นางมนพร  เจริญศรี จ านวน 3 ครั้ง 
14. นายจิรทัศ  ไกรเดชา จ านวน 3 ครั้ง 
15. นางบุญรื่น  ศรีธเรศ จ านวน 3 ครั้ง 
16. นางอนุรักษ์  บุญศล จ านวน 2 ครั้ง 
17. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ จ านวน 3 ครั้ง 
18. นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ จ านวน 4 ครั้ง 
19. นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ จ านวน 3 ครั้ง 
20. นายจตุพร  ศรีเชื้อ จ านวน 2 ครั้ง 
21. นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม จ านวน 2 ครั้ง 
22. นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ จ านวน 2 ครั้ง 
23. นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลอื จ านวน 2 ครั้ง 
24. นายนิยม  เวชกามา จ านวน 1 ครั้ง 
25. นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ จ านวน 2 ครั้ง 
26. นายบัลลังก ์ อรรณนพพร จ านวน 2 ครั้ง 
27. นางสาวละออง  ติยะไพรัช จ านวน 3 ครั้ง 



๑๖๖ 
 

28. นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์ จ านวน 1 ครั้ง 
29. นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ จ านวน 1 ครั้ง 
30. นางสาวชนก  จันทาทอง จ านวน 2 ครั้ง 
31. นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์ จ านวน 2 ครั้ง 
32. นายดะนัย  มะหิพันธ์ จ านวน 2 ครั้ง 
33. นายนิรมิต  สุจารี จ านวน 2 ครั้ง 
34. นางผ่องศรี  แซ่จึง จ านวน 1 ครั้ง 
35. นายรังสรรค์  มณีรัตน์ จ านวน 2 ครั้ง 
36. นายพีระเพชร  ศิริกุล จ านวน 2 ครั้ง 
37. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา จ านวน 1 ครั้ง 
38. นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 
39. นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 
40. นางสิรินทร  รามสูต จ านวน 1 ครั้ง 
41. นายเกษม  อุประ จ านวน 2 ครั้ง 
42. นายสิงหภณ  ดีนาง จ านวน 2 ครั้ง 
43. นายบุญแก้ว  สมวงศ์ จ านวน 1 ครั้ง 
44. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม จ านวน 1 ครั้ง 
45. นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ จ านวน 2 ครั้ง 
46. นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย จ านวน 1 ครั้ง 
47. นายโกศล  ปัทมะ จ านวน 2 ครั้ง 
48. นายธนกร  ไชยกุล จ านวน 2 ครั้ง 
49. นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย จ านวน 1 ครั้ง 
50. นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์ จ านวน 1 ครั้ง 
51. นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ จ านวน 1 ครั้ง 
52. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ จ านวน 2 ครั้ง 
53. นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ จ านวน 1 ครั้ง 
54. นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี จ านวน 2 ครั้ง 
55. นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร จ านวน 1 ครั้ง 
56 นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ จ านวน 1 ครั้ง 
57. นางสมหญิง  บัวบุตร จ านวน 1 ครั้ง 
58. นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ จ านวน 1 ครั้ง 
59. นายนิยม  ช่างพินิจ จ านวน 1 ครั้ง 
60. นางอาภรณ์  สาราค า จ านวน 1 ครั้ง 



๑๖๗ 
 

61. นางสาวจิราพร  สิทธุไพร จ านวน 1 ครั้ง 
62. นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ จ านวน 1 ครั้ง 
63. นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 
64. นายสมคิด  เชื้อคง จ านวน 1 ครั้ง 
65. นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม จ านวน 1 ครั้ง 
66. นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์ จ านวน 1 ครั้ง 
67. นางเทียบจุฑา  ขาวข า จ านวน 1 ครั้ง 
68. นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ จ านวน 2 ครั้ง 
69. นายชลน่าน  ศรีแก้ว จ านวน 1 ครั้ง 
70. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 120 ครั้ง 
พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๔๗ คน   

1. นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ จ านวน 3 ครั้ง 
2. นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ จ านวน 1 ครั้ง 
3. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี จ านวน 3 ครั้ง 
4. นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา จ านวน 2 ครั้ง 
5. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ จ านวน 3 ครั้ง 
6. นานสาธิต  อุ๋ยตระกูล จ านวน 1 ครั้ง 
7. นายกฤษณ์  แก้วอยู่ จ านวน 1 ครั้ง 
8. นายรณเทพ  อนุวัฒน์ จ านวน 3 ครั้ง 
9. นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ จ านวน 2 ครั้ง 

10. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ จ านวน 3 ครั้ง 
11. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ จ านวน 2 ครั้ง 
12. นายศิริพงษ์  รัสม ี จ านวน 2 ครั้ง 
13. นายสุชาติ  อุสาหะ จ านวน 1 ครั้ง 
14. นายประทวน  สุทธิอ านายเดช จ านวน 3 ครั้ง 
15. ร้อยเอกจองชัย  วงศ์ทรายทอง จ านวน 3 ครั้ง 
16. นายสมศักดิ์  คุณเงิน จ านวน 1 ครั้ง 
17. นายจีรเดช  ศรีวิราช จ านวน 2 ครั้ง 
18. นายสายัณห ์ ยุติธรรม จ านวน 1 ครั้ง 
19. นายสุรชาติ  ศรีบุศกร จ านวน 2 ครั้ง 
20. นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง จ านวน 1 ครั้ง 
21. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข จ านวน 2 ครั้ง 
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22. ร้อยต ารวจเอกอรุณ  สวัสด ี จ านวน 2 ครั้ง 
23. นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ จ านวน 1 ครั้ง 
24. นากรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา จ านวน 2 ครั้ง 
25. นางสาวฐิติภัสร ์ โชติเดชาชัยนันต์ จ านวน 2 ครั้ง 
26. นายกองตรีอาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ จ านวน 1 ครั้ง 
27. พันต ารวจโทฐนภัทร  กิตติวงศา จ านวน 2 ครั้ง 
28. นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ จ านวน 1 ครั้ง 
29. นายพยม  พรหมเพชร จ านวน 1 ครั้ง 
30. รองศาสตรจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ จ านวน 1 ครั้ง 
31. นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ จ านวน 1 ครั้ง 
32. นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์ จ านวน 2 ครั้ง 
33. นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ จ านวน 1 ครั้ง 
34. นายสรวุฒ ิ เนื่องจ านงค์ จ านวน 1 ครั้ง 
35. นายอนุชา  น้อยวงศ์ จ านวน 1 ครั้ง 
36. นายศาสตรา  ศรีปาน จ านวน 1 ครั้ง 
37. นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ จ านวน 1 ครั้ง 
38. นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร จ านวน 1 ครั้ง 
39. นายสัญญา  นิลสุพรรณ จ านวน 1 ครั้ง 
40. นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร จ านวน 1 ครั้ง 
41. นายวัฒนา  สิทธิวัง จ านวน 1 ครั้ง 
42. นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง จ านวน 1 ครั้ง 
43. นายเกษม  ศุภรานนท์ จ านวน 1 ครั้ง 
44. นายจักรัตน์  พ้ัวช่วย จ านวน 1 ครั้ง 
45. นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก จ านวน 1 ครั้ง 
46. นายจักรพันธ์  พรนิมิตร จ านวน 1 ครั้ง 
47. นายนัทธี  ถิ่นสาคู จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 73 ครั้ง 
พรรคก้าวไกล  มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๒๘ คน   

1. นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ จ านวน 1 ครั้ง 
2. นายจิรัฎฐ ์ ทองสุวรรณ จ านวน 2 ครั้ง 
3. นายค าพอง  เทพาค า จ านวน 2 ครั้ง 
4. นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม จ านวน 1 ครั้ง 
5. นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร จ านวน 3 ครั้ง 
6. นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน จ านวน 1 ครั้ง 
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7. นายประเสริฐพงศ์  ศรนุวัฒน์ จ านวน 2 ครั้ง 
8. นายธีรัจชัย  พันธุมาศ จ านวน 1 ครั้ง 
9. นางสาวสุทธวรรณ สบุรรณ ณ อยุธยา จ านวน 2 ครั้ง 

10. นายองค์การ  ชัยบุตร จ านวน 2 ครั้ง 
11. นายปริญญา  ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ จ านวน 2 ครัง้ 
12. นายปดิพัทธ์   สันติภาดา จ านวน 1 ครั้ง 
13. นายศักดินัย  นุ่มหนู จ านวน 5 ครั้ง 
14. นายจรัส  คุ้มไข่น้ า จ านวน 1 ครั้ง 
15. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ จ านวน 2 ครั้ง 
16. นายมานพ  คีรีภูวดล จ านวน 2 ครั้ง 
17. นายสุเทพ  อู่อ้น จ านวน 3 ครั้ง 
18. นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร จ านวน 3 ครั้ง 
19. นายทศพร  ทองศิริ จ านวน 1 ครั้ง 
20. นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน จ านวน 2 ครั้ง 
21. นายนิติพล  ผิวเหมาะ จ านวน 2 ครั้ง 
22. นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล จ านวน 3 ครั้ง 
23. นายทวีศักดิ์  ทักษิณ จ านวน 1 ครั้ง 
24. นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ จ านวน 1 ครั้ง 
25. นายคารม  พลพรกลาง จ านวน 1 ครั้ง 
26. นางสาววรรณวิภา  ไม้สน จ านวน 1 ครั้ง 
27. นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล จ านวน 1 ครั้ง 
28. นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 50 ครั้ง 
พรรคประชาธิปัตย์  มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑๘ คน   

1. นายนริศ  ข านุรักษ์ จ านวน 5 ครั้ง 
2. นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒ ิ จ านวน 1 ครั้ง 
3. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ จ านวน 2 ครั้ง 
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล จ านวน 2 ครั้ง 
5. นายประกอบ  รัตนพันธ์ จ านวน 4 ครั้ง 
6. นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ จ านวน 5 ครั้ง 
7. นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช จ านวน 1 ครั้ง 
8. นางสาววชิราภรณ ์ กาญจนะ จ านวน 1 ครั้ง 
9. นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ จ านวน 2 ครั้ง 

10. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม จ านวน 1 ครั้ง 
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11. พลต ารวจตรีสุรินทร์  ปาลาเร่ จ านวน 2 ครั้ง 
12. นายเดชอิศม์  ขาวทอง จ านวน 1 ครั้ง 
13. นายวุฒิพงษ์  นามบุตร จ านวน 2 ครั้ง 
14. นายวิวรรธน ์ นิลวัชรมณ ี จ านวน 1 ครั้ง 
15. นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์ จ านวน 1 ครั้ง 
16. นายสาคร  เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง 
17. นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล จ านวน 1 ครั้ง 
18. นางกันตวรรณ  ตันเถียร จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 37 ครั้ง 
พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๓๐ คน   

1. นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง 
2. นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน จ านวน 3 ครั้ง 
3. นายอ านาจ  วิลาวัลย ์ จ านวน 2 ครั้ง 
4. นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ์ จ านวน 1 ครั้ง 
5. นายอับดุลบาซิม  อาบู จ านวน 2 ครั้ง 
6. นายสนอง  เทพอักษณรงค์ จ านวน 1 ครั้ง 
7. นายส าลี  รักสุทธี จ านวน 2 ครั้ง 
8. นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล จ านวน 1 ครั้ง 
9. นายอภิชา  เลิศพชรกมล จ านวน 3 ครั้ง 

10. นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา จ านวน 2 ครั้ง 
11. นายสฤษดิ์  บุตรเนียร จ านวน 3 ครั้ง 
12. นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี จ านวน 2 ครั้ง 
13. นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ จ านวน 1 ครั้ง 
14. นายภราดร  ปริศนานันทกุล จ านวน 2 ครั้ง 
15. นางสาวศรีนวล  บุญลือ จ านวน 2 ครั้ง 
16. นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 
17. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ จ านวน 1 ครั้ง 
18. นายรุ่งโรจน์  ทองศรี จ านวน 1 ครั้ง 
19. นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา จ านวน 1 ครั้ง 
20. นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุวาณิช จ านวน 1 ครั้ง 
21. นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ จ านวน 3 ครั้ง 
22. นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม จ านวน 1 ครั้ง 
23. นายโสภณ  ซารัมย์ จ านวน 1 ครั้ง 
24. นายอนาวิล  รัตนสถาพร จ านวน 1 ครั้ง 



๑๗๑ 
 

25. นายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ์ จ านวน 1 ครั้ง 
26. นายวิรัช  พันธุมะผล จ านวน 1 ครั้ง 
27. นายสมบูรณ์  ซารัมย์ จ านวน 1 ครั้ง 
28. นายกฤติเดช  สันติวชิระกุล จ านวน 1 ครั้ง 
29. นายมณฑล  โพธิ์คาย จ านวน 2 ครั้ง 
30. นายสวาป  เผ่าประทาน จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 47 ครั้ง 
พรรค พลังท้องถิ่นไท มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๒ คน  

 

1. นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ จ านวน 1 ครั้ง 
2. ศาสตราจารย์โกวิทย ์ พวงงาม จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 2 ครั้ง 
พรรค ชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๒  คน   

1. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ จ านวน 2 ครั้ง 
2. นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 3 ครั้ง 
พรรค  เสรีรวมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๓ คน   

1. นางสาวธนภร  โสมทองแดง จ านวน 1 ครั้ง 
2. นายประสงค์  บูรณพงศ์ จ านวน 2 ครั้ง 
3. นายเรวัตร  วิศรุตเวช จ านวน 2 ครั้ง 

  รวม 5 ครั้ง 
พรรค ประชาชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๓ คน   

1. นายอับดุลอายี  สาแม็ง จ านวน 2 ครั้ง 
2. นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ จ านวน 1 ครั้ง 
3. นายสมมุติ  เบญจลักษณ์ จ านวน 3 ครั้ง 

  รวม 6 ครั้ง 
พรรค ครูไทยเพื่อประชาชน มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายปรีดา  บุญเพลิง จ านวน 3 ครั้ง 

  รวม 3 ครั้ง 
พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๒ คน   

1. นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ จ านวน 7 ครั้ง 
2. นายสมัคร  ป้องวงษ์ จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 8 ครั้ง 

     



๑๗๒ 
 

     
พรรค พลังปวงชนไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายนิคม  บุญวิเศษ จ านวน 2 ครั้ง 

  รวม 2 ครั้ง 
พรรค ประชาธรรมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายพิเชษฐ  สถิรชวาล จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 1 ครั้ง 
พรรค ประชาธิปไตยใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายสุรทิน  พิจารณ์ จ านวน 2 ครั้ง 

  รวม 2 ครั้ง 
พรรค ไทรักธรรม มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายพีระวทิย ์ เร่ืองลือดลภาค จ านวน 3 ครั้ง 

  รวม 3 ครั้ง 
พรรค พลังชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 1 ครั้ง 
พรรค ไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายมงคลกิตติ ์ สุขสินธารานนท์ จ านวน 1 ครั้ง 

  รวม 1 ครั้ง 
พรรค พลังธรรมใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน   ๑ คน   

1. นายระวี  มาศฉมาดล จ านวน 2 ครั้ง 

  รวม 2 ครั้ง 
 

 
 



๑๗๓ 
 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จ านวน  ๓  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือก าหนดให้ผู้รับทุนหรือ
นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการให้ทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ โดยก าหนด
หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ก าหนดกลไก
ในการติดตามการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีที่มีความจ าเป็น
หรือฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และประโยชน์สาธารณะ และเพ่ือให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินการ 
 - ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งราชพระราชบัญญัติ และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา จ านวน ๔๙ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 - ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีห่นึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยก าหนดในส่วนของบทนิยามต่าง ๆ เพ่ือให้มี  
ความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัด  
และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใด รวมทั้งวางระเบียบปฏิบัติเท่าที่
จ า เป็นเ พ่ือปฏิบัติการตามร่ างพระราชบัญญัตินี้  ก าหนดกรณีที่จะต้องให้มีการออกเสียงประชามติ 
และวิธีด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ก าหนดวิธีการออกเสียงประชามติ ก าหนดการออกเสียง
ประชามติที่ถือว่าเป็นที่ยุติ และการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการให้ข้อมูลและการจัดให้มีการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องท่ีจัดท าประชามติ ก าหนดเขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และท่ีออกเสียงประชามติ ก าหนดบุคคลผู้มี
สิทธิออกเสียง บุคคลต้องห้ามในการใช้สิทธิออกเสียง และรายละเอียดการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ประชามติ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการด าเนินการของเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการออกเสียงประชามติ เพ่ือให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินการในการลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนเสียง
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการด าเนินการในการ



๑๗๔ 
 

ประกาศผลการออกเสียงและการคัดค้านการออกเสียงประชามติ ก าหนดเกี่ยวกับลักษณะความผิดและบทก าหนด
โทษกับบุคคลที่กระท าการฝ่าฝืนในการออกเสียงประชามติ  
ผลการด าเนินการ 
  - ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จ านวน ๔๙ คน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... . ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (รวม ๒ ฉบับ) 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
  ๑) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
สาระ  ยกเลิ กบทบั ญญั ติ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บยา เสพติ ดและกฎหมายที่ แก้ ไข เ พ่ิ ม เ ติ ม  
จ านวน ๒๔ ฉบับ ก าหนดให้มีเงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ได้รับเงินเพ่ิม ตลอดจนก าหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องต่าง ๆ 
เพ่ือรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เช่น รองรับอนุบัญญัติที่ออกและใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับ รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้คงปฏิบัติหน้าที่ได้
ต่อไป การรองรับบรรดาค าขอใด ๆ ที่ยื่นไว้และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นค าขอที่ได้ยื่นไว้ตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยอนุโลม เป็นต้น 
  ๒) ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
สาระ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ได้แก่ ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด ก าหนดให้ 
มีคณะกรรมการต่าง ๆ และก าหนดความรับผิดเกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ภาค ๒  
การบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด ก าหนดให้มีคณะกรรมการ และบัญญัติข้อห้าม 
การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ภาค ๓ บทก าหนดโทษ ก าหนดอัตราโทษตามฐานความผิดที่ก าหนดไว้ 
ในภาค ๑ ภาค ๒ และบางส่วนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมถึงก าหนดมาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษ 
  ๓) ร่างพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม รวมถึงเพ่ิมหน้าที่และอ านาจของกรรมการ 
ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ก าหนดบทบัญญัติให้จ าเลยแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ ยื่นค าขอ และ
ยื่นฎีกา และการยกเลิกการบังคับโทษปรับทางปกครอง 
ผลการด าเนินการ 



๑๗๕ 
 

  -  รัฐสภาได้ พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ให้ ใช้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา 
จ านวน ๓๕ คน 
  อนึ่ง ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ เสนอ และให้คณะกรรมาธิการคณะเดียวกันกับที่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้ ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นผู้ พิจารณา ก าหนดเวลา 
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่  
๑ กันยายน ๒๕๖3 
  - ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้ าราชการต ารวจ และการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ 
ผลการด าเนินการ 
  - รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จ านวน ๔๙ คน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างรอลงมติรับหลกัการในวาระที่หนึ่ง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ อีกทั้งจัดให้มีกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้าน
การศึกษา โดยเฉพาะให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน  จึงสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



๑๗๖ 
 

ผลการด าเนินการ   
  - รั ฐสภาได้ พิจารณาหลักการแห่ งร่ า งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  . . . .  และ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
  

 การพิจารณาวาระท่ี ๑  
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณา  
 ๑. รา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 
๓ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๒๗๐) นายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙/๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๑๒๙)  
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๘๓ มาตรา  ๘๕ มาตรา  ๘๖ มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๑ มาตรา  ๙๒ และยก เลิ กมาตรา  ๙๓ และ 
มาตรา ๙๔) นายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) นายสมพงษ ์อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 
๖ ยกเลิกมาตรา ๖๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๖๒ และยกเลิกมาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๕ 
และมาตรา ๒๗๙) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๖๕) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๗. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 
๕ และมาตรา ๕๕/๑) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๘. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๒๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๗๒) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๙. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๒๕๖) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๐. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๗๖/๑ มาตรา ๗๖/๒ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔ 
และเพ่ิมมาตรา ๒๕๐/๑) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 ๑๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 



๑๗๘ 
 

 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างฯ ทั้ง ๑๓ ฉบับ และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ประธานรัฐสภา
ได้ปรึกษาที่ประชุม เพ่ือขอให้ลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการทั้ง ๑๓ ฉบับ ในคราวเดียวกัน โดยวิธี เรียกชื่อ
สมาชิกรัฐสภาตามล าดับอักษร และที่ประชุมได้ลงมติ ในวาระที่  ๑ รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑)  
ซึ่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๕๕๒ เสียง ซึ่งเป็นคะแนน
เสียงเห็นด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอ งสภา  
(ปัจจุบันจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภามี ๗๓๓ คน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๔๘๓ คน และมีสมาชิก
วุฒิสภาจ านวน ๒๕๐ คน กึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ งสองสภา = ๓๖๗ คน)  
โดยคะแนนดังกล่าวมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๑๐ เสียง (ซึ่งในจ านวนนี้มีสมาชิกวุฒิเห็นชอบด้วย 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา = ๘๔ คน) ไม่รับหลักการด้วยคะแนนเสียง 
๒๔ เสียง และงดออกเสียง ๑๓๐ เสียง จึ ง เป็นเพียงร่างเดียวจากจ านวนทั้ งหมด ๑๓ ฉบับที่ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จึงถือว่าที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ  
ฉบับนี้ และท่ีประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ จ านวน ๔๕ คน และก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
 การพิจารณาวาระท่ี ๒  

 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยที่
ประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง และเม่ือการ
พิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา ๒๕๖ (๕) ก าหนดว่า เมื่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่สองเสร็จ
สิ้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป  
 การพิจารณาวาระท่ี ๓  
 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเพ่ือลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔๗๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๓ เสียง และงดออกเสียง ๑๘๗ เสียง ซึ่งผลคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงถือว่าที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในการที่จะให้ออกใช้เป็น
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๖ (๖) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ปัจจุบันจ านวนสมาชิกของทั้งสองสภามี 
๗๓๐ คน โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๔๘๐ คน และมีสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๕๐ คน กึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา = ๓๖๕ คน โดยในจ านวน นี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่ง  รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน = ๔๙ คน  
โดยเห็นชอบด้วย ๑๔๒ และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่  
มีอยู่ของวุฒิสภา = ๘๔ คน โดยเห็นชอบด้วย ๑๔๙ คน) 

 



๑๗๙ 
 

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญ 

- หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน  ๒  เร่ือง 
  

๑. พิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ พิธีสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนและฝึกอบรมบุคลากรโดยใช้สมรรถนะ
เป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุม ๓๒ 
ต าแหน่งงาน ใน ๒ สาขาคือ สาขาที่พัก สาขาการเดินทาง โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการเพ่ิม
ต าแหน่งงานและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนส าหรับสาขาไมซ์ ซึ่งจะ
เกี่ยวกับการจัดประชุม และสาขาการจัดกิจกรรม และส านักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพ่ือให้สามารถเพ่ิมต าแหน่งงานและ
บรรจุมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนส าหรับสาขาไมซ์และสาขาการจัด
กิจกรรม รวมทั้งบุคลากรในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ในอนาคต 
ผลการด าเนินการ ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่  
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 

๒. ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก  
เป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยส าหรับบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน ๔ บริการ  
ได้แก่ (๑) บริการโทรศัพท์ (๒) บริการเทเลกซ์ (๓) บริการโทรเลข และ (๔) บริการโทรสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ที่ใช้ในปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน หลักการขององค์การการค้าโลกและ
มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
๑) ปรับปรุงเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน 
๒) ปรับปรุงข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitments) เกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดตั้งธุรกิจ และ 
๓) ปรับปรุงข้อผูกพันเพ่ิมเติม (Additional Commitments) โดยยอมรับหลักการก ากับดูแลบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานตามเอกสารอ้างอิงเรื่องบริการโทรคมนาคม ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๖ (Telecommunications 
Services : Reference Paper) ภายใต้องค์การการค้าโลก  
ผลการด าเนินการ ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 
 



๑๘๐ 
 

ญัตติที่รัฐสภาพิจารณา 

- ญัตติที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว จ านวน  ๑  เร่ือง 
  

ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐสภาวินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๖๓  
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  
สาระ ตามที่ในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมรัฐสภาใน
วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่าในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้มี
มติให้แก้ไข มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๑๐๕ วรรคท้าย ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงมีมติให้เพ่ิมบทบัญญัติใหม่ โดยอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒๔ วรรคสาม ที่ก าหนดว่า “การแปรญัตติเพ่ิมมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม 
ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการ
นั้น” และข้อ ๑๑๔ วรรคสอง ที่ก าหนดว่า “หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นให้ก าหนดโดยชัดแจ้ง” 
ซึ่งกรรมาธิการยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในการใช้ข้อบังคับดังกล่าวว่ามีขอบเขตเพียงใด จะใช้ในการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังกรณีที่กล่าวมาได้หรือไม่ 
ผลการด าเนินการ  
 - ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว 
 


