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๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรฐัสภา                           จ านวน  ๑๑  ฉบับ 
  
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ กับคณะ 
สาระ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎหมายบัญญัติ 
โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสม
มากขึ้น โดยให้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ค าร้องและการตรวจสอบ
เอกสาร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้ปลอมลายมือชื่อ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติ
ภายใน 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 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๑๓ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางเดินรถและน้ าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด  
หรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจ าทาง แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยแยกความผิดการขับรถ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนไปรวมกับการขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร และก าหนดความผิด  
การขับรถโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ และเพ่ิมอัตราโทษดังกล่าวให้สูงขึ้น ก าหนดให้พนักงาน
สอบสวนมีอ านาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ในภาวะที่หมดสติหรือได้รับ

 



๒ 
 

อันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท 
รวมทั้งการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตาม
ระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยและบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุม 
การแข่งรถในทางและบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการควบคุมการใช้ รถที่มีสภาพ 
ไม่ถูกต้อง แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติ ภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา โดยมีมติ
ก าหนดจ านวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจ านวน 
สภาละ ๑๐ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุเด็ก
ในกรณีที่เด็กกระท าความผิดอาญา) 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ   ก าหนดให้เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีที่ได้กระท าความผิดอาญาได้รับยกเว้นไม่ต้องรับโทษและก าหนดให้
เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีที่ได้กระท าความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษ โดยให้ศาลมีอ านาจเลือกใช้
วิธีการส าหรับเด็กมาใช้บังคับแทนการลงโทษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีอายุยังไม่เกินสิบสองปี  เนื่องจาก 
เด็กในช่วงอายุดังกล่าวมีความอ่อนด้อยในทางความนึกคิด ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อีกทั้งเป็นช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับ  
กลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าความผิด จึงไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการด าเนินคดี แต่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กเพ่ือฟ้ืนฟูให้เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก  
ได้เรียนรู้การกระท าความผิดจนน าไปสู่การกระท าความผิดซ้ า 
 
 



๓ 
 

ผลการด าเนินการ   
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . . (แก้ไขเพ่ิมเติมเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่ เด็กกระท าความผิดอาญา)  
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
และครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เพ่ือก าหนดเหตุ
แห่งการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการตุลาการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 
ซึ่งบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากต าแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้น าความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงทราบ และมิได้ก าหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่งแล้ว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 32) 
ผลการด าเนินการ  
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย 
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   
๕. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของผู้ พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 
ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยยกเลิกมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง และเพ่ิมมาตรา ๒๗/๑ (ร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๔) กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเพ่ิมเติม 
เรื่องการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญ 



๔ 
 

ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา 
จ านวน ๒๕ คน โดยใช้คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  
๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่อง
หลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยยกเลิกมาตรา ๑๕ วรรคสอง และเพ่ิมมาตรา ๑๕/๑ (ร่างมาตรา ๓ 
และร่างมาตรา ๔) กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
ผลการด าเนินการ 

 - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา  
จ านวน ๒๕ คน โดยใช้คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ 
๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่องหลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่ง 
ของผู้พิพากษาสมทบให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยยกเลิกมาตรา ๑๖ วรรคสอง และเพ่ิมมาตรา ๑๖/๑ (ร่างมาตรา ๓ และมาตรา ๔) กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไข



๕ 
 

เพ่ิมเติมเรื่องการพ้นจากต าแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้
คณะกรรมาธิการชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ มีการยกเลิกอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน และเพ่ิมบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้เป็นบัญชี ๒ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูง โดย
ก าหนดไว้ในท้ายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ ได้ใหม่โดยไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ เป็นฐานในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้ในทุกห้าปี ก าหนดให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ใดสั่งเข้ามา น าเข้ามา 
ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะก าหนดให้ด าเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยให้ผู้ รับใบอนุญาตเก็บรักษา
บัญชีไว้ พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบได้ และให้ส่งส าเนาบัญชีรายงานให้ปลัดกระทรวง
กลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งส าเนาบัญชีนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ก าหนดให้ใบอนุญาตซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้ก าหนดเกินสามปี
นับแต่วันออกใบอนุญาต ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  



๖ 
 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๙. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ของ 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
เพ่ือให้เป็นไปตามสนธิสัญญา รวมทั้งปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการและเจา้ของลิขสิทธิใ์นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยกเลิกมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐) 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
และอนุมัติให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และพิจารณา 
เรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง และลงมติเห็นชอบในวาระท่ีสามให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทด าเนินการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดแทนการโฆษณา  
ทางหนังสือพิมพ์ (เพ่ิมมาตรา ๖ วรรคสาม) 



๗ 
 

 (๒) ก าหนดการส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เพ่ิมมาตรา ๗/๑) 
 (๓) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๗๙ และเพ่ิมมาตรา ๙๘ วรรคสาม มาตรา ๑๐๑ วรรคสาม) 
 (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒  

และเพ่ิมมาตรา ๘๑/๑) 
 (๕) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง โดยการส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพ่ิมเติมมาตรา 

๑๐๑/๑) 
 (๖) ก าหนดให้มีการมอบฉันทะโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๒ 

วรรคสาม) 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน        จ านวน  3  ฉบับ                                                 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี 
สาระ โดยที่ได้มีการยกเลิกการก าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท าให้สามารถน าพืช
กระท่อมไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับเป็นพืชที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ จึงสมควรก าหนดมาตรการก ากับดูแลการ
เพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
ของประชาชนมากที่สุด และโดยที่การบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรก าหนด
มาตรการก ากับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า
สิบแปดปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม  
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน  
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  
และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 



๘ 
 

   - วุฒิสภามีมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  ในคราวประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา โดยมีมติก าหนด
จ านวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจ านวนสภาละ  
๑๐ คน และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑๐ คน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน 
หน้าที่และอ านาจของส านักงานคุ้มครองพยานและอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจารณาและลงมติ เห็นชอบด้วยกับร่ างพระราชบัญญัติคุ้ มครองพยาน 
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ 
  - วุฒิสภามีมติในวาระที่ ๓ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา โดยมีมติ
ก าหนดจ านวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ เป็นจ านวนสภา
ละ ๑๐ คน และตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
  - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและเพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริม



๙ 
 

การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุม  
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแล
สัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวบาล  
พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
   - วุฒิสภาได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ออกไปเป็น 
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

- วุฒิสภาพิจารณาและลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ในคราวประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมและตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของวุฒิสภา                     จ านวน  ๔  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ าซ้อน 
กับกฎหมายอ่ืนที่ตราขึ้นในภายหลัง ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ๑. พระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ๒. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท า
เหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ ๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ ๔. พระราชบัญญัติ
ก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ  
ที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ๕. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการ
ระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ ๖. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๑ และ ๗. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน 
๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



๑๐ 
 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
   นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา กับคณะ 
   นายสุทัศน์  เงินหมื่น กับคณะ 
   นายสิระ  เจนจาคะ กับคณะ 
สาระ   โดยที่การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหายซึ่งกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงที่ไม่อาจกระท าได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ  ดังนั้น เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สมควรก าหนดฐานความผิด มาตรการป้องกันและปราบปราม 
และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน  
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา 
จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 และครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 โดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ 33 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 - ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น  
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา 
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
  นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ กับคณะ 
สาระ   ให้มีกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 
เนื่องจากผู้กระท าความอาญาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน
กระท าช าเรา การกระท าความผิดทางเพศกับเด็ก การท าร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย การท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส รวมทั้งการน าตัวบุคคลไปเรียกค่าไถ่ เมื่อได้รับการถูกจ าคุกจนพ้นก าหนดโทษ
และได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการติดตามจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจบ้างแต่ไม่มี
สภาพบังคับเป็นกฎหมาย และไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า ผู้กระท าความผิดเหล่านี้ส่วนหนึ่ง
ยังมีแนวโน้มที่จะกระท าความผิดในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันซ้ าอีก สมควรมีกฎหมายเฉพาะ  



๑๑ 
 

ที่ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดดังกล่าว โดยการก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าความผิด มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ เ พ่ือป้องกันสังคมและ
ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นอีก และเพ่ือส่งเสริมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด โดยค านึงถึง
สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องค าสั่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกัน 
การกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยถือเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. … และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ    โดยที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อด้วยการให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อมูลเพ่ือขอรับสินเชื่อ และพิจารณาให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายของตน 
เป็นทางเลือกเพ่ิมเติมจากการยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง จึงก าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถ
รับผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพ่ือให้สามารถ
น าส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต  
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ 
ก าหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภท
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้เป็นการเฉพาะ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                       จ านวน  ๖  ฉบบั 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ     คณะรัฐมนตรี 
    นายนพคุณ  รัฐผไท กับคณะ 
     นายประกอบ  รัตนพันธ์ กับคณะ 
          นายสฤษดิ์  บุตรเนียร กับคณะ 
          รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ กับคณะ 
         นายเกษม  ศุภรานนท์ กับคณะ 
          นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
อันจะท าให้การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ทั้ง ๗ ฉบับ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา 
จ านวน ๓๙ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  โดยให้ถือเอาร่างของนายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ  
เป็นหลักในการพิจารณา 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญถอนร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงใหม่  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔   
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ   เพ่ิมบทนิยามค าว่า กระบวนการพิจารณาเครื่องส าอาง ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชี และค่าขึ้นบัญชีที่เก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ ก าหนด
เจ้าหน้าที่ องค์กร หรือหน่วยงานในการท าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาเครื่องส าอาง ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชี ค่าข้ึนบัญชี ประเภทและค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจ จะจัดเก็บ
จากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาเครื่องส าอาง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการพิจารณา
เครื่องส าอาง การจัดเก็บเงินค่าขึ้นบัญชี การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินดังกล่าว 
 
 



๑๓ 
 

ผลการด าเนินการ 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ เครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๓. 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 าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน หรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนด แก้ไขบทบัญญัติเพ่ือรองรับ  
การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของกองทุน 
อ้อยและน้ าตาลทราย ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แก้ไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การน าเข้าน้ าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๕๙ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และก าหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยก าหนดให้การยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทสามารถยื่น ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจเอกสาร  
การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรองและค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือก า หนด
ค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันตามรูปแบบการท าธุรกรรมได้  ก าหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการ 
และตั้งเป็นบริษัทจ ากัดได้ ก าหนดให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ และแก้ไขเพ่ิมเติม



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑ 
มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา ๑๒๔๓ โดยก าหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัท 
และการผนวกบริษัท 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๕. ร่างพระราชบัญญัติก้าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัทจ้ากัด  
และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้การก าหนดความผิดและบทก าหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ โดยก าหนดให้บริษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ก าหนดให้บริษัทใดไม่ส่งหนังสือแจ้งมติพิเศษให้รวมบริษัท
เข้ากันหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะรวมบริษัท หรือจัดการรวมบริษัทเข้ากันโดยฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และก าหนดให้กรรมการใดของบริษัทจ ากัดไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และ
หลักฐานต่าง ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เป็นผู้ พิจารณา และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ    แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (เพ่ิม (ฆ/๓) ว่าด้วย 
การทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับ
ส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ            จ านวน  ๘  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  คณะรัฐมนตรี 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกบทนิยามและเพ่ิมบทนิยามในส่วนต่าง ๆ 
ตามร่างมาตรา ๑ ถึงร่างมาตรา ๗ เพ่ือก าหนดความหมายของถ้อยค าที่ใช้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้ชัดเจน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และก าหนดให้มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหารและค่าขึ้นบัญชีที่จัดเก็บ
จากผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้ เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บและค่าขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้นให้เป็นเงินของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจการในหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้
จัดเก็บ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ก าหนดในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 
ท้ายร่างพระราชบัญญัติที่มีการก าหนดให้มีอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมส่งผลให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่   
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. . ๒๕๔๓ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกขึ้น
ทะเบียน” และ “สภานายกพิเศษ” แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน
วิชาการเพ่ือการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก การควบคุม
ความประพฤติของสมาชิกสภาสถาปนิก เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
สถาปัตยกรรมควบคุม และด าเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ก าหนดให้สมาชิก
สภาสถาปนิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีหน้าที่ในการประพฤติตน 
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสภาสถาปนิก  
การก าหนดให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณาการประพฤติ  
ผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับแก่สมาชิกที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้สมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกภาคทัณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการ ต้องห้ามมิให้ขอรับใบอนุญาต 
แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ถูกภาคทัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบยีน 
บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้  
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๓. 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 าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 
การถอดถอน 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 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ  
สาระ  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ 
ตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างานไปท าที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพ่ิมเติม มาตรา ๒๓/๑) 
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการ 
ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้าง
และลูกจ้างในการจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับ
นายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง
ในอัตราที่สูงเกินไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๗ 
 

ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน 
๑๕ วัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 
๕. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี  
สาระ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ิมบทนิยามค าว่า กระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตราย โดยให้อ านาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ได้มาและการขึ้นบัญชีผู้ เชี่ยวชาญ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในกระบว นการพิจารณา 
วัตถุอันตราย และการก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญต้องรับผิดทางอาญาแทนนิติบุคคล 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน และก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - 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 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ยกเลิกมาตรา ๔๙ วรรคหก และเพ่ิม
มาตรา ๔๙/๑) 

 (๒) ก าหนดการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง มาตรา ๕๒ 
และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง) 

 (๓) ก าหนดกระบวนการด าเนินการบังคับคดีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดซึ่งถูกรวมเข้ากับ
ทรัพย์สินอื่น (เพ่ิมมาตรา ๕๒/๑) 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ - คณะรัฐมนตรี 
 - นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ 
 



๑๘ 
 

สาระ    
(๑) เพ่ิมมาตรา ๓๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ (มาตรา ๓) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๙ วรรคสองและมาตรา ๗๐/๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  เกี่ยวกับอัตราการส่งเงินสะสมของสมาชิก และสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ โดยให้ส่งเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ  
ของเงินเดือน (ร่างมาตรา ๔ มาตรา ๙) 

(๓) เพ่ิมมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙   
(ร่างมาตรา ๕) 

(๔) เพ่ิมวรรคสองในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ร่างมาตรา ๖) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ร่างมาตรา ๗) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(ร่างมาตรา ๘) 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และก าหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ - คณะรัฐมนตรี 
 - นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
 - พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง กับคณะ 
 - นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม กับคณะ 
 - นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ กับคณะ 
สาระ  - แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุน คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ การให้เงินกู้ยืม 
และการช าระเงินคืนของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
            - แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันการช าระเงินคืนกองทุนตามสัญญากู้ยืม ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการช าระเงินคืนในกรณีส าเร็จการศึกษา และการให้กู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ย 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และก าหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 



๑๙ 
 

๖. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ          จ านวน  ๕  ฉบบั 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ  
๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ  
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ  
๔. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ  
๕. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ  
 
๗. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ 
 เพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร                      จ านวน  ๓๓  ฉบบั 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์ กับคณะ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
หมายเหตุ ล าดับที่ ๒ – ๖ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและได้มีการพิจารณา 
และได้มีการส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๘ วรรคสอง  
๗. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ  



๒๐ 
 

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



๒๑ 
 

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ กับคณะ 
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ  
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ  
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  กับคณะ   
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา กับคณะ 
 
๘. ร่างพระราชบัญญัติที่รอบรรจุระเบียบวาระ                                     จ านวน  ๕  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นางสาว  ธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  
๒. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  กับคณะ 
หมายเหตุ ล าดับที่ ๔ – ๕ ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๐ วรรคสี่ 
 

๙. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ค ารับรอง       จ านวน ๓๑  ฉบับ 
 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายนิกร  จ านง  กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน ้ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน ้ามัน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 



๒๒ 
 

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



๒๓ 
 

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรฐัมนตรีไม่ใหค้ ารับรอง       จ านวน  ๔  ฉบับ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ    รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ   
๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันส้าปะหลัง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินอยู่ระหว่างคัดค้านความเห็นของสมาชิกฯ จ้านวน  ๗  ฉบับ 
 
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายนิยม  เวชกามา กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
 



๒๔ 
 

๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินบ้านาญประชาชน พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายประสงค์  บูรณพงศ์ กับคณะ 
๗. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล กับคณะ 
 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป                                                        จ านวน  ๔  ฉบบั 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ  
๒. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ  
๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่               จ านวน  ๑๒  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ 
๔. ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายปรีดา  บุญเพลิง  กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม กับคณะ  
๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ กับคณะ  
๗. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายปรีดา  บุญเพลิง กับคณะ 
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายปรีดา  บุญเพลิง กับคณะ 



๒๕ 
 

๙. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ   นายสุเทพ  อู่อ้น กับคณะ 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายสุเทพ  อู่อ้น กับคณะ 
 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน                                          จ านวน  ๖  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมจ านวน ๑๐ ฉบับ 
ผู้เสนอ   นายสุเทพ  อู่อ้น กับคณะ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ     นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นางบุญรื่น  ศรีธเนศ  กับคณะ 
 



 

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนร่วมกนัเข้าชื่อเสนอ 
๑.๑ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่รัฐสภามีมตไิมร่ับหลักการ    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ผู้เสนอ  นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓๕,๒๔๗ คน 
สาระ   เพ่ิมปรับระบบรัฐสภาจากสภาคู่ให้เป็นสภาเดี่ยว โดยให้มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และกองทัพ ยกเลิกการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร รวมถึง
ยกเลิกการลบล้างความผิดและผลพวงจากการรัฐประหารที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงมติไม่รับหลักการ 
 

๑.๒ ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ผู้เสนอ   รองศาสตราจารย์ สมชัย  ศรีสุทธิยากร กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิให้มีผล
เปลี่ยนแปลงต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - อยู่ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 
 

๑.๓ ร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จ านวน  ๒  ฉบับ 
 
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช ....  
ผู้เสนอ   นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ เพ่ือให้กระบวนการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีท่ีมาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
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๒๗ 

ผลการด าเนินการ   
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พุทธศักราช .... 
ผู้เสนอ   นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ กับคณะผู้ริเริ่ม 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้น ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้บังคับ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เสนอมามีหลักการไม่ต้องห้ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมกันเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ตามหมวด ๓ หรือหมวด ๕  
ของรัฐธรรมนูญ 
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ 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 รวมทั้งปรับปรุง
กลไกในการก าหนดให้สถาบันชาวไร่ อ้อยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ  
มีความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็ นร่างพระราชบัญญัติ 
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 
  - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 



๒๘ 

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง    จ านวน  ๓  ฉบับ 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายเจริญ  เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๐,๙๔๒ คน 
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 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗ 
   - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 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 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายปองวิชญ์  วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๗๗๘ คน 
สาระ  ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็นด้านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 



๒๙ 

 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่สภามีมตไิม่รับหลกัการ      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 าหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้ งที่  ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาและลงมติไม่รับหลักการ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายจอน  อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ   ยกเลิกประกาศและค าสั่งคสช. และค าสั่งหัวหน้าคสช. บางฉบับที่มีเนื้อหาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และก าหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความ
ของบุคคลพลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศคสช. 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓ ครั้งที่  ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง)  
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ได้พิจารณาและลงมติไม่รับหลักการ 



๓๐ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี   
    เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน             จ านวน  ๗  ฉบบั 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....    
ผู้เสนอ  นางสุนี  ไชยรส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๒๙๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  ก าหนดให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วน
อ่ืนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการช่วยจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ าและปัญหาความขัดแย้งและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศและน าไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
๒. 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 
๓. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง 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 



๓๑ 

 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๔,๙๕๔ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  ให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายพันธุ์ศักดิ์  ซาบุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๒,๔๑๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และเป็น
การส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และส่งเสริมภาคประชาชนให้ประกอบกิจการสถานีวิทยุท้องถิ่น
ชุมชนได้อย่างเสรีและเป็นธรรม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

๖. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายวิชาญ  ชัยชมภู กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๒๐,๖๓๕ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  เพ่ือให้ลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จที่ใช้แรงงาน ฝีมือ ความช านาญพิเศษ และประสบการณ์ เสริมการ
ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการท างานของภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕  
หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  



๓๒ 

 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗  
  - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 

๗. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๗๙๐ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ   เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ค ารับรองของนายกรัฐมนตรี 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ใหค้ ารับรอง   จ านวน  ๓  ฉบับ  
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  นายธนชน  มุทาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๓๐,๓๒๖ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร และจัดการศึกษาในอนาคต 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๗๗  
 - นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง 

๒. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งส านักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นายเฉลิมชัย สมมุ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๕,๕๙๓ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ ก าหนดให้ส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วม  
เพ่ือส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชที่มาจากเกษตรกร เช่น กัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางยา 
ก าหนดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกเพ่ือเป็นอาชีพ สามารถผลิตหรือส่งขายให้หน่วยงาน
ที่ต้องการผลิตเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
 
 



๓๓ 

ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 - นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๒๘๙ คน เป็นผู้เสนอ 
สาระ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการท าการประมง
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน 
 - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
 - นายกรัฐมนตรีไม่ให้ค ารับรอง 
 
๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของเจ้าหน้าที่    จ านวน  ๓  ฉบับ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุมที่จะคุ้มครองประชาชน เด็ก เยาวชน ท าให้
รู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนเพิ่มเติม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไมเ่ป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน  
 - อยู่ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 

 

 

 



๓๔ 

๒. ร่างพระราชบัญญัติก ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  นางสาวคนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่เคารพ ปกป้อง และท าให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได้จริง
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งต้องอ านวยการและก ากับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาด เพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร่วม ตลอดจน
ก าหนดให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุส าคัญของการก่อ
หมอกควันพิษ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 

๓. ร่างพระราชบัญญัติปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายปัญจเดช  สิงห์โท กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองช้างไทยไม่ให้ได้รับความทรมานและไม่ให้เกิด
การทารุณกรรมช้างไทยการลักลอบค้าชิ้นส่วนของช้าง 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
   - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือ 
เสนอกฎหมาย          จ านวน ๑๖  ฉบับ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 
ก าหนดการกระท าในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รวมถึงก าหนดบท
ก าหนดโทษห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือกระท าการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 

 



๓๕ 

๒. ร่างพระราชบญัญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายจักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ให้มีกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลที่ประสงค์
จะแปลงเพศ และบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๓. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ส่งเสริมสนับสนุนการน ากัญชา กระท่อม และพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ 
รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายวินัย  นาคนิรันดร์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินที่ท ากิน  โดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายจินดา  แสงโสภา กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินที่ท ากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 

 



๓๖ 

๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ  พลตรี พิชิต  บุตรวงศ์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ในการก าหนดจรรยาบรรณ ควบคุมความประพฤติ และการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดสวัสดิการเพ่ือการด ารงอยู่
ในสังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก าหนดให้ด าเนินการให้อาชีพศิลปินมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายเอกภพ  กตัญญู กับคณะผู้เชิญชวน  
สาระ   ก าหนดให้ผู้ประกันตนตามหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ และเพ่ิมสิทธิผู้ประกันตนให้สามารถยื่นขอเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ือตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประกันตน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   พลเอก กิตติศักดิ์  รัฐประเสริฐ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดขอบเขตของหลักธรรมาภิบาล ก าหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และจัดตั้งสภา 
ธรรมาภิบาลแห่งชาติและสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ  พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ แก้ไขวิธีการค านวณบ านาญ และก าหนดให้สิทธิและทางเลือกแก่ข้าราชการในการรับบ าเหน็จบ านาญ
และการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  



๓๗ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดให้มีเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   พันตรี วชิพร  ยี่ทอง กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดการค านวณบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และก าหนดเงินเป็น  
ค่าครองชีพเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพให้แก่ข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย  
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายไมตรี  จงไกรจักร์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  เ พ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน  
และประชาชนทั่วไป ในการจัดการกับภัยพิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้  
ผลการด าเนินการ  
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายชูชาติ  ผิวสว่าง กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   ก าหนดให้มีส านักงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
สภาองค์กรชุมชนจังหวัด และสภาองค์กรชุมชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมส าคัญ  
ในกระบวนการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 



๓๘ 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายสุรสีห์  ลานนท์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดให้จัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือพัฒนายกระดับการแพทย์
แผนไทยและต ารับยาสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายเบลล์  ขอบสนาม กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ   แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๘๗ เพ่ือไม่ให้สื่อบันเทิงทางเพศและวัตถุบันเทิงที่ได้รับอนุญาตให้ท า  
ผลิต จ าหน่าย จ่าย แจก น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
จากรัฐมนตรีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายมนตรี  วรภัทรทรัพย์ กับคณะผู้เชิญชวน 
สาระ  ก าหนดให้จัดตั้งสภาวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มี  
การแสวงหาประโยชน์ อันเกิดจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตสุขภาพ
ของแรงงาน และสถานประกอบกิจการ  
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หนา้ที่ของรัฐ 
 - อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 

๗. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างผู้เชิญชวนปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย      จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   นายธนชน  มุทาพร กับคณะผู้เชิญชวน 



๓๙ 

สาระ   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินการ 
 - ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
 - อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

การพิจารณาพระราชก าหนด 
 

๑. พระราชก าหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จ านวน  ๒  ฉบับ 
  
 

๑. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ให้ยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตรากรขาเข้าแห่งพิกัดอัตราศุลกากร ท้ายพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ต) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ความท้ายพระราชบัญญัติ 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๘๒ ก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๒. พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ - แก้ไขในบทนิยามค าว่า “สารต้องห้าม”, “สมาคมกีฬา”,“การแข่งขนักีฬา”,“นักกีฬา”,“บคุคล
ซึ่งสนับสนุนการกีฬา”และเพ่ิมบทนิยาม ค าว่า “วิธีการต้องห้าม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - แก้ไขวรรคสองของมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ - 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ – มาตรา ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - เพ่ิม มาตรา ๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  - ให้ยกเลิกวรรคสอง ในมาตรา ๑๔, วรรคสองในมาตรา ๑๕, วรรคสองในมาตรา ๑๖, มาตรา ๒๐  
และมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๘๙ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 



๔๑ 

การพิจารณาญัตติ 
 
๑. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว  
๑.๑ ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ                          จ านวน  ๓  เรื่อง รวม  ๑๕  ญัตติ 
๑. เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อผู้ชุมนุมเครือข่าย
จะนะรักษ์ถิ่น 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ต่อผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 
ผู้เสนอ  นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลด าเนินการตรวจสอบกรณีการสลายการชุมนุมชาวบ้านจะนะหน้าท าเนียบ 
เม่ือคืนวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่ 
ให้ครบทุกมิติ 
ผู้เสนอ  นางสาวเบญจา แสงจันทร 
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ต่อผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรส่งข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการ  
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีการไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงผลการเจรจา
ปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นกับผู้แทนรัฐบาล  
ผู้เสนอ  นายซูการ์โน มะทา 
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มประชาชน
จากจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มาชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง 
ผู้เสนอ  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
สาระ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะที่มีเป้าหมายว่าจะ
ขยายรายได้และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวมีทั้งชาวบ้านในพ้ืนที่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดรับฟังความคิดเห็นโดยรัฐที่ไม่
เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐกับชาวบ้านในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการชุมนุมประท้วงและท้ายที่สุดมี
การสลายการชุมนุมเกิดขึ้น จึงสมควรให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม  
ศึกษาผลกระทบจากโครงการดังกล่าวอย่างครบทุกมิติ รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ในคราว
ประชุมมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔             
 



๔๒ 

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการและผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ 
(ญัตติเสนอด้วยวาจา) 
ผู้เสนอ ๑. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์   
 ๒. นายเรวัต  วิศรุตเวช   
 ๓. นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ   
 ๔. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย   
 ๕. นายซูการ์โน  มะทา   
 ๖. นายวิโรจน ์ ลักขณาอดิศร   
 ๗. นายศุภชัย  ใจสมุทร   
 ๘. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์   
 ๙. นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  (ได้เสนอมาเป็นหนังสือ) 
สาระ  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเปิดประเทศ  
โดยจะต้องมีแผนและยุทธศาสตร์และกระบวนการขั้นตอนในการเข้ามาในประเทศไม่ควรยุ่งยาก โดยการเปิด
ประเทศเพ่ือที่จะน าเงินเข้ามาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรที่จะเร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ หากว่าไม่ด าเนินการเช่นนั้นจะท าให้การเปิดประเทศจะไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือได้รับประโยชน์ประกอบกับการระบาดของโรคโควิดยังเป็นอันตรายเพราะอัตราการได้รับวัคซีน
ของประชาชนยังน้อยอยู่ ดังนั้นจึงต้องเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาฯ พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
จากการเปิดประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนด้านอ่ืนๆ ด้วย  และให้สภามีมติและส่งผลการพิจารณา 
ให้รัฐบาลรับไปด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
 
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการปกปิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรของรัฐบาล ท าให้สุกรและสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงข้ึน (ญัตติเสนอด้วยวาจา) 
ผู้เสนอ นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ   
สาระ  โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร หรือโรค African Swine Fever (ASF) เป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานเป็นเวลา
กว่าร้อยปีแล้ว โดยโรคนี้ไม่มีวัคซีนและไม่มียารักษา แต่ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปไม่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคนี้เพราะว่าประเทศเหล่านั้นมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรค ASF ได้อุบัติ
ขึ้นในประเทศจีน และได้แพร่ระบาดไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชียตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  
จนปัจจุบันโรคนี้ได้กระจายไปแล้วใน ๓๔ ประเทศ และทุกประเทศต่างยอมรับว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นจริง  
ในส่วนของประเทศไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่างรู้ดีว่ามีการระบาดของโรค ASF ในประเทศมานานแล้ว  
โดยแพร่ระบาดมาจากประเทศจีน เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และเริ่มระบาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
และจังหวัดในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยจึงได้ระดมเงิน
จากเกษตรกรด้วยกันเองได้ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาทเพ่ือน าเงินดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ระบาดไป
ทั่วประเทศ แต่กรมปศุสัตว์กลับไม่ยอมรับและปกปิดข้อเท็จจริง องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าประเทศไทยไม่ได้มีการระบาดของโรค ASF แต่อย่างใด  



๔๓ 

และมีหลายเหตุการณ์ที่แสดงว่ารัฐบาลต้องการปกปิดการระบาดของโรค ASF ในประเทศ เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของนายทุนบางกลุ่ม เช่น เมื่อเริ่มมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา กรมปศุสัตว์สั่งห้ามขนย้าย
สุกรออกจากพ้ืนที่จังหวัดพะเยาโดยเด็ดขาด แต่กลับอนุญาตให้ส่งเนื้อหมูซีกจากบริษัทใหญ่ออกจากพ้ืนที่ไป
จ าหน่ายได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ยังมีการส่งออกสุกรไปยังประเทศจีนกว่า ๒ ล้านตัว
ผ่านทางด่านเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งหากมีการประกาศว่ามีโรคระบาด ASF ในไทย จะท าให้การขนย้าย
สุกรท าได้ยาก และท าให้นายทุนที่เกี่ยวข้องเสียผลประโยชน์เป็นเงินจ านวนมาก 

ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติส่งรัฐบาลด าเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม 256๕ 
                                             
๑.๒  ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
   ซึ่งสภาได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติเห็นด้วย 
   กับข้อสังเกตและให้ส่งคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
                                                                    จ านวน  ๗  คณะ รวม  ๔๔  ญัตติ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการ
แก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ                                                                        จ านวน  4  ญัตติ 
1) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน  
ในพื้นที่ส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ   นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา 
2) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สิน 
ที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ   นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ 
3) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหา
การบ ารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ   ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
4) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับ 
ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ  นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 
สาระ  ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องจัดท าและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค
ให้กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจนกว่าจะสิ้นสภาพความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 



๔๔ 

เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน ที่ให้อ านาจหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปด าเนินการและขอจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด  
แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือก ากับดูแลให้มีการจัดท าและบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการรับบริการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้สอยร่วมกัน
แบบไม่มีคุณภาพ ขาดการบ ารุงรักษา เช่น ปัญหาน้ าท่วมขัง ขาดแคลนไฟส่องสว่าง ซึ่งหน่วยงานราชการไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้ จึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร 
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 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัย
สามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอน 
 ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๔  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง
ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้  
ผู้เสนอ นายวีระกร  ค าประกอบ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม  เวชกามา 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอน  
ถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ัวประเทศ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางบุญรื่น  ศรีธเรศ 
 



๔๕ 

สาระ  กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดให้ 
กรมทางหลวงชนบทต้องส่งงบประมาณเพ่ือดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงถนนทางหลวงชนบทต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมา 
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมทางหลวงชนบทไม่ได้ส่งงบประมาณมาช่วยเหลือเพ่ือก่อสร้างถนนใหม่หรือ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความช ารุดเสียหายแต่อย่างใด ท าให้ตกเป็นภาระขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลต่าง ๆ ซึ่งมีงบประมาณจ ากัดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงถนนดังกล่าวได้  
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีและท่ีต้องใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในคราวประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ จ านวน  ๑๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ า โขง เลย  
ชี มูล ป่าสัก 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ า โขง กก 
อิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ า โขง เลย 
ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ผู้เสนอ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง ชี มูล 
สงคราม แม่น้ าล าพะยัง และล าน้ าปาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ผู้เสนอ  นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าในบริเวณแม่น้ าโขง แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และล าน้ าเสียว ทั้งระบบ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางสาวสกุณา  สาระนันท์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าลุ่มน้ า 
เมย กก ปิง วัง ยม และน่าน  
ผู้เสนอ พันต ารวจโท ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 
 



๔๖ 

๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ า
บริเวณลุ่มน้ าชีและล าน้ าสาขาแบบบูรณาการ  
ผู้เสนอ นายฉลาด  ขามช่วง กับคณะ 
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ า  
ในแม่น้ าโขง 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าโขง เลย 
ชี มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณา
การลุ่มแม่น้ าสงครามอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายเกษม  อุประ 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดท า
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าในแม่น้ าล าพะยัง ตั้งแต่บริเวณต าบลคุ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จนถึงบริเวณอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  บุญเรือง 
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็บน้ าล าเซบาย
และล าห้วยโพง 
ผู้เสนอ นายธนกร  ไชยกุล 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการ 
และบูรณาการพื้นที่หนองหาร ลุ่มน้ าก่ า ลุ่มน้ าอูน และลุ่มน้ าสงคราม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภค ท าการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหิน ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๑๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ าในลุ่มน้ า 
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ กับคณะ 
๑๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา - พัทลุง และการผันน้ ามาใช้ประโยชน์ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ กับคณะ 
๑๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบของลุ่มน้ าโขง เลย ล าพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล  
ผู้เสนอ นายขจิตร  ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง 
ผู้เสนอ นายสุทัศน์  เงินหมื่น และนายอิสสระ  สมชัย 



๔๗ 

๑๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผันน้ า  
จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บน้ าล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม  
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง 
สาระ  ปัจจุบันเกือบทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งและปัญหา  
น้ าท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี ท าให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งไม่มีน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนในฤดูฝนก็ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมน้ าหลากท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อรายได้ในการด ารงชีพและชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา  
ผ่านโครงการต่าง ๆ แต่ก็พบว่ายังขาดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ยังมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพ่ือจะได้น าปัญหาต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ 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 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลา
พิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้ง
ที่ ๒๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 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  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ในคราวประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔   
ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษารายงานแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบและแล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  



๔๘ 

คณะกรรมาธิการสามัญ 
๑. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทาง 
ในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง  
กับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐                               จ านวน  ๓  ญัตต ิ

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงหลักสูตร  
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ผู้เสนอ   ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผน 
การผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้เสนอ   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ผู้เสนอ   นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
สาระ   เนื่องด้วยอัตราการเกิดของประชากรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ลดลง ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการยุบหลักสูตร สาขาวิชา ยุบห้องเรียน และอาจจะต้องเลิกจ้างอาจารย์  
หรือเลิกกิจการในที่สุด จากปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีที่
นั่งในมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้เรียนสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการไม่มีการวางแผนการผลิตคนให้ตรงกับ  
ความต้องการของตลาด หลายสาขามีผู้จบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่บางสาขา  
เช่น แพทย์ พยาบาล ยังขาดแคลนจ านวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันต่อเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินการ  
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จ านวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา 
พิจารณาศึกษา จ านวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน) 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒)  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
  -  สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไป
ยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 



๔๙ 

๒. ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) จ านวน  ๑๐  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบ  
และแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้ าตื้น 
ผู้เสนอ นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด าเนินการศึกษาผลกระทบ
ที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงของรัฐบาล  
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบ 
และแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้ าตื้น 
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ กับคณะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ 
ประกาศก าหนดแนวเขตการท าประมงชายฝ่ัง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘  
ผู้เสนอ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง  
การพัฒนาการประมงของประเทศ  
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พาณิชย์และประมงชายฝั่ง  
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมง
พื้นบ้านและพาณิชย์  
ผู้เสนอ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการประมงพื้นบ้าน  
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝ่ัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน  
ผู้เสนอ นายสมชาติ  ประดิษฐพร 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมง ทั้งประมงพาณิชย์
และประมงพื้นบ้านครอบคลุมทั้งด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพประมงอย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
สาระ  หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ มาบังคับใช้กับผู้ประกอบการประมง 
จนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะรัฐบาลออกพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการ 
ท าประมงประเภทต่าง ๆ ให้มีผลบังคับทั่วประเทศ โดยมิได้มีการค านึงถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละ
จังหวัดที่มีความแตกต่างกัน ท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านได้รับผลกระทบจากระบบการจัดการประมงที่ไม่ให้



๕๐ 

ความส าคัญในการส่งเสริมการประมงขนาดเล็กและไม่ได้มีการบริหารจัดการประมงที่หลากหลายรูปแบบ  
เพ่ือตอบสนองปัญหา และรูปแบบความต้องการของชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะข้อก าหนดในเรื่องของเรือ 
และที่อยู่อาศัยของชาวประมง รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป และมีโทษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ  
ในกลุ่มอาเซียน ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพประมงอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาประมงไทย รวม ๑๐ ญัตติ  
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย และมีมติเห็นชอบด้วย
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๓. ญัตติศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ตกต่ า (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ 
ตกต่ า 
ผู้เสนอ นายอนุชา  น้อยวงศ์ 
สาระ  เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหนังโค - กระบือตกต่ ามาก ซึ่งจากเดิมราคาหนังโค - กระบือ กิโลกรัมละ  
๓๕ บาท ปัจจุบันมีราคาเหลือเพียง ๕ บาท สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานฟอกหนังในประเทศไทยมีการน าหนัง 
โค – กระบือ จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนังภายในประเทศเป็นจ านวนมาก  
เนื่องด้วยมีการยกเว้นภาษี และการน าหนังโค - กระบือดังกล่าว ส่งผลให้มีการกดราคาหนังโค - กระบือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังกลายเป็นสถานที่รองรับขยะพิษที่สืบเนื่องมาจากการน าหนัง  
โค - กระบือจากต่างประเทศเข้ามาฟอก ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเรื่องราคา 
หนังสัตว์ โค - กระบือตกต่ า  
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาหนังสัตว์ โค-กระบือ ตกต่ า และมีมติให้
ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ ตกต่ า และมีมติเห็นชอบด้วย
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 



๕๑ 

๔. ญัตติศึกษาเรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ 
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา) จ านวน  ๑  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ 
ผู้เสนอ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สาระ  เนื่องจากกรณีการขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือหุ้นสื่อ ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๙๘ โดยมีการต่อสู้กันในประเด็นการขายหรือโอนหุ้นตามหนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากแบบฟอร์มหนังสือบริคณห์สนธิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทแบบกว้างๆ และมีหลายข้อซึ่งบางข้อไม่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ จึงเกิดความไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดความสับสนในการลงข้อมูลของผู้ที่จะ
ประกอบธุรกิจการค้า 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือ
บริคณห์สนธิ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ก าหนดระยะเวลาพิจารณา
ศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์
สนธิและมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกต
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครั้ง
ที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.๓  ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งสภาได้พิจารณา
รายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว (สภามีมติไม่เห็นชอบ)  
                                                                       จ านวน  ๑  คณะ รวม  ๙  ญัตติ 
 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
                จ านวน  ๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย  
(Thai Canal) เส้น ๙A 
ผู้เสนอ  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย 
ผู้เสนอ  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา 



๕๒ 

๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการขุดคลอง
ไทยเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย 
ผู้เสนอ  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ และนายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาการขุดคลองไทย
เส้นทางแนว ๙A 
ผู้เสนอ  นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย 
ผู้เสนอ  ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่
ในการจัดตั้งเขตการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน (SEC) 
ผู้เสนอ  นายพเิชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก (SEC) 
ผู้เสนอ  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดท าโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางน้ า (คลองไทย) ทางบก (รถไฟความเร็วสูง) และทางอากาศ (สนามบิน
ศูนย์กลางอาเซียน) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern Economic) 
ผู้เสนอ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย  
ผู้เสนอ  นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 
สาระ คลองไทยเป็นคลองหนึ่งที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก เป็นการสร้างเส้นทางเดินเรือ
ใหม่ย่นระยะทางการเดินเรือที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคง  
ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ทางทหารใช้เป็นเส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ ามัน เรือขนสินค้า เรือประมง เรือด าน้ า 
สามารถเข้าออกได้โดยไม่ผ่านน่านน้ าประเทศเพ่ือนบ้าน ประหยัดพลังงานและการใช้น้ ามัน ท าให้ผู้ประกอบการ 
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
ของการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือต่อยอดการ
พัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ิมโอกาสในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
มีการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ท าให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว 
พร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค การคมนาคมทางน้ า และการลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 



๕๓ 

 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาระบบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ( Southern 
Economic Corridor: SEC) ซึ่ง นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรักษ์ และนายสุพล  จุลใส เป็นผู้เสนอ ไปยังคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือพิจารณา เนื่องจาก
เป็นญัตติท านองเดียวกับญัตติอีก ๙ ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติและเพ่ือประโยชน์ในการประกอบ  
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
และมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 
๒๕ ปีที่ ๓  ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และ ครั้งที่ 
๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 
๑.๔ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งคณะกรรมาธิการได้
เสนอรายงานต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา)จ านวน ๓  คณะ รวม  ๑๑  ญัตติ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน  ๑  คณะ รวม  ๘  ญัตติ 
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า จ านวน  ๘ ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจ านวน
บุกรุกที่ท ากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน  
ผู้เสนอ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์   
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
พื้นที่ท ากินของประชาชน 
ผู้เสนอ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
 



๕๔ 

๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ท ากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหา 
กรณีช้างป่าออกนอกเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเข้าท าลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน  
และท าร้ายประชาชนถึงแก่ชีวิต  
ผู้เสนอ นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ   
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ท ากินและท าร้ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
ผู้เสนอ นายจารึก  ศรีอ่อน   
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ช้างป่าอย่างย่ังยืน  
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุก 
รบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดินท ากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างย่ังยืน  
ผู้เสนอ นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์   
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกเข้าท าลายทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร และท าร้ายประชาชน  
ผู้เสนอ นายสุชาติ  อุสาหะ  
สาระ  เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดขึ้น 
เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น อีกทั้งปริมาณช้างป่าก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ
อาหารมีมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย  
ของช้างป่า ท าให้ช้างป่าออกมาหาอาหารกินในพ้ืนทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน บางครั้งรุนแรง
ถึงขั้นท าร้ายประชาชนในพ้ืนที่จนถึงแก่ชีวิต และยังส่งผลเสียต่อช้างป่า เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมีด้วย 
โดยในปัจจุบันทางราชการยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเพ่ิมจ านวนช้างป่า มาตรการแก้ไขการบุกรุกของ  
ช้างป่า และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาช้างป่า รวม ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้งที่  ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่   
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
 



๕๕ 

คณะกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๒  คณะ รวม  ๓  ญัตติ 

๑.  ญัตติศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร - 
นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) จ านวน  ๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและติดตาม  
การด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย  
ผู้เสนอ นายวินท์  สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการด าเนินงานก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย 
ผู้เสนอ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
สาระ  โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ - นครราชสีมา และช่วง นครราชสีมา - หนองคาย  
เป็นเส้นทางหนึ่งในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะทาง 
ได้แก ่ระยะที่ ๑ ช่วง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย ซึ่งระยะที่ ๑ 
กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา ได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ในส่วนระยะทางที่เหลืออยู่ระหว่างเปิด
ให้เอกชนร่วมประมูลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ ส าหรับในช่วงระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา - หนองคาย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบการก่อสร้างเส้นทาง 
โดยกรอบการศึกษาโครงการใช้ระยะเวลา ๑๙ เดือน โดยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเจรจาและการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๒ ระยะ เพ่ือเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศผลการด าเนินการเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงควรมีการศึกษา 
ตรวจสอบโครงการดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - 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 ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 



๕๖ 

๒.  ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้ อเท็จจริง 
กรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
สาระ  อ่าวมาหยาตั้งอยู่บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงทางภาคใต้  
ของไทยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เกิดการสร้างงาน  
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบกิจการการท่องเที่ยว กิจการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชน  
ในพ้ืนที่โดยรอบ ท าให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศปิดอ่าวมา
หยา เนื่องจากพบว่าสมอเรือท าให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย โดยตั้งใจจะปิดอ่าว ๔ เดือน เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุดกลับเปลี่ยนเป็นการปิดอ่าวอย่างไม่มีก าหนด กรณีดังกล่าวจึงส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา  
จังหวัดกระบี่ 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  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๑.๕ ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
      และรายงานต่อสภาซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ)   
               จ านวน  ๕  คณะ รวม  ๔๗  ญัตติ 
  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019๙ 
                   จ านวน ๘ ญัตติ 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
และมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 



๕๗ 

๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ 
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ 
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
และมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙ 
ผู้เสนอ นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา 
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากเงินกู้ ๓ ฉบับ 
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ 
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
สาระ  ผลจากปัญหาของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และรัฐบาลได้ตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓ ฉบับ 
เพ่ือน าเงินมาแก้ไขปัญหา ป้องกันภัยพิบัติและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินดังกล่าวของรัฐบาล จึงควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้
เงินตามพระราชก 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 



๕๘ 

 - 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 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไม่เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วันและให้ส่งรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖ (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการ
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ                                    จ านวน  ๑๐  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) 
ผู้เสนอ   นายปรีดา  บุญเพลิง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู 
ผู้เสนอ   นายส าลี  รักสุทธี 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หนี้สินครู 
ผู้เสนอ   นายประกอบ  รัตนพันธ์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา  
หนี้สินครู 
ผู้เสนอ   นายเกษม  ศุภรานนท์ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้เสนอ   นายสฤษดิ์  บุตรเนียร 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน 
ผู้เสนอ   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด  สุจิตต์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา  
หนี้สินครู 
ผู้เสนอ   นายระวี  มาศฉมาดล 



๕๙ 

๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ   นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ กับคณะ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขบรรเทาปัญหา  
หนี้สินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม  เวชกามา 
สาระ   ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ภาระครอบครัว ความไม่มีวินัยของครู รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการบริหารบุคคล และสถาบัน
การเงินที่ไม่มีการบริหารจัดการการให้กู้ยืมเงิน การจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัญหาหนี้สินครูจะต้อง  
มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๐ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 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) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
    - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ซึ่งไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ) 
 
 
 
 
 



๖๐ 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ จ านวน  ๗  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทาน
บัตรเหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาด าเนินการศึกษาและหาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร 
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา  สาระนันท์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่เหมืองหิน และผลกระทบจากเหมืองแร่เหมืองหิน 
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์  เรืองลือดลภาค 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเร่งรัดการแก้ปัญหาการประทานบัตร
เหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพื้นที่ป่าไม้ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ และนายนิยม  เวชกามา 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และการท าเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ที่ส่ง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ผู้เสนอ นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์  รัชกิจประการ 
สาระ  เนื่องจากการท าเหมืองแร่ในประเทศไทยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน  
ที่ถูกปนเปื้อนจากสารอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผลกระทบ
เหล่านี้เกิดจากกระบวนการออกประทานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มีปัญหา 
การท าประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การด าเนินการที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบ
ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
เร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการท าเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



๖๑ 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จ านวน  ๑๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ 
ผู้เสนอ นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินท า
กินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากิน  
และการออกเอกสารสิทธิ 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย  
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ  
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิ
และปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร  
ผู้เสนอ   นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินและท่ีดินป่าไม้ของประเทศ 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากินและ
การออกเอกสารสิทธิที่ดิน  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 



๖๒ 

๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
เรื่องท่ีดินท ากิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ  
ผู้เสนอ นางผ่องศรี  แซ่จึง และนายสิงหภณ  ดีนาง 
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย 
และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร 
ผู้เสนอ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ กับคณะ 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย  
ผู้เสนอ นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินท ากินของ
ประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร และนายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ 
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการออกเอกสาร
สิทธิและท่ีดินท ากิน 
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินท ากินของ
ราษฎรทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ   นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร  
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สาระ  ปัญหาที่ดินท ากินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดินของรัฐ 
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม การไม่รับรองสิทธิของประชาชนที่ได้ครอบครองและ  
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ท าให้มีการผลักดันและขับไล่ประชาชนออกจากพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็น
แนวเขตของรัฐ สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม และการขาดประสิทธิภาพ
ในการจัดการทรัพยากรของประเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  
รวม ๑๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๖๓ 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๘) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๙) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
คณะกรรมาธิการสามัญ 
๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม  
- ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ จ านวน  ๘  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ 
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์  
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหา 
การให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการก าหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ  
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์  วิภูศิริ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
จักรยานยนต์รับจ้างทั้งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งส่ิงของ  
เสนอ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ กับคณะ  
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจ าทาง  
ผู้เสนอ นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์ 
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการบริการรถรับจ้าง
สาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อบริการให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
ผู้เสนอ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ 



๖๔ 

๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการให้บริการ การก าหนด
อัตราค่าโดยสาร ระบบบริหารจัดการ และแผนงานพัฒนาในอนาคตของระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะ 
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  
และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณา ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่  
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๔๕ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 



๖๕ 

 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก 
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๘) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
๑.๖ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ                                                  จ านวน  ๑๕  คณะ รวม  ๑๐๑  ญัตติ 
 
 

 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ                        จ านวน ๔ คณะ รวม  ๔๑ ญัตติ 
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ จ านวน  ๗  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น้ ามันปาล์ม 
(ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคา  
ปาล์มน้ ามันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ ามันให้เป็นระบบและย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามัน
และน้ ามันปาล์ม 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้ปาล์มน้ ามัน 
เป็นพลังงานทดแทน  
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต 
ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ปาล์มน้ ามันตกต่ าอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ  ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย แต่ช่วงที่ผ่านมามีความผกผันของราคาปาล์มน้ ามัน 
ซึ่งมีแนวโน้มต่ าลง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอน
เกี่ยวกับนโยบายที่จะน าปาล์มน้ ามันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน การบริหารจัดการของภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังไม่ได้ศึกษาโครงสร้างราคาน้ ามันปาล์มอย่างจริงจังและเป็นระบบเท่าที่ควร  
จึงควรมีการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ และก าหนดแผนการใช้ปาล์มน้ ามันเป็นพลังงานทดแทน
อย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 



๖๖ 

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 ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๖) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัย
สามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติด  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ                                            จ านวน  ๘  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ   นายคมเดช  ไชยศิวามงคล กับคณะ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที่ก าลังระบาดอย่างรุนแรง 
ผู้เสนอ   นายอิสสระ  สมชัย และนายสุทัศน์  เงินหมื่น 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ   นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง  
ศูนย์บ าบัดยาเสพติดทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ   นายชัชวาลล์  คงอุดม และศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
 



๖๗ 

๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ   นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผู้เสนอ   นางผ่องศรี  แซ่จึง 
สาระ   ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม และสารเสพติด
พันธุ์ใหม่ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชน รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน ต้องติดยาเสพติด 
เสียโอกาส เสียอนาคต และเป็นปัญหาต่อสังคม ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไข เยียวยา  
และประเทศชาติต้องเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นวัยเรียน วัยท างาน และน ามาซึ่งปัญหาความม่ันคง 
ของชาต ิดังนั้น จึงต้องจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ  สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒)  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลา  
การพิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 



๖๘ 

   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  จ านวน  ๒  ญัตติ 

๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการด าเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเล 
กัดเซาะชายฝั่งอย่างเปน็ระบบและย่ังยืน  
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล และนายนริศ  ข านุรักษ์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ  
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ 
สาระ  จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ของจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเล ท าให้ที่ดินของรัฐและประชาชน  
เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาปัญหาและ 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศเพ่ือป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชน และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวม ๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร 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  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน 
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
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๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) 
การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
บ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ จ านวน  ๑๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง  
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ  
ผู้เสนอ  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบ
บ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย  
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ  
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ  
ผู้เสนอ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาด
ของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน  
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้ 
จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน  
ผู้เสนอ  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาป้องกันและแก้ไข  
การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวงจร  
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้เสนอ  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล  
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดคาสิโน (ถูกกฎหมาย)  
ผู้เสนอ  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
ผู้เสนอ  นายพิเชษฐ  สถิรชวาล และนายพีระวิทย์  เรื่องลือดล  
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ  
ผู้เสนอ  นางบุญญาพร นาตะธนภัทร  
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๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและ  
จัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายและการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดระบบการจัดเก็บ
ภาษีเป็นรายได้เข้าประเทศ  
ผู้เสนอ  นายชัชวาลล์  คงอุดม  
สาระ   ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) 
และปัญหาการพนันออนไลน์เป็นปัญหาสังคมของประเทศไทย เป็นแหล่งอบายมุขและท าให้ประชนเป็นหนี้สิน 
จึงต้องมีการจัดระเบียบและควบคุม และเนื่องจากจากการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐยังไม่เพี ยงพอต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Urban Entertainment Complex) และการเปิดคาสิโน 
ถูกกฎหมายจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ส าคัญจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยที่ไม่ต้อง
มีการลงทุนจากภาครัฐ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจ านวนมาก 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เพ่ือหาแหล่งรายได้ใหม่ 
จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ รวม ๑๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาศึกษา  
จ านวน ๖๐ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕  
 
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  ๕  ญัตติ 

๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ 
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม และตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และศึกษา 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ 
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๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้เสนอ นายจักรพันธ์  พรนิมิตร 
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงิน ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 เนื่องจากกรอบการใช้จ่ายเงินตาม
บัญชีท้ายพระราชก าหนดดังกล่าว พบว่าไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรเงิน อีกทั้งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ท าให้ระยะเวลาในการเสนอโครงการและกลั่นกรองน้อยลง ซึ่งอาจท าให้
เกิดปัญหาการใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ทั่วถึง ไม่โปร่งใส จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการ 
กู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

๖.  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค กรณีการควบรวม
กิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค    

  จ านวน  ๙  ญัตติ 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณี 
การควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ผู้เสนอ  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  กับคณะ   



๗๒ 

๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน 
จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่
ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน  
ผู้เสนอ  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ  
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน  
ผู้เสนอ  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ   
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก - ค้าส่งเพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน  
ผู้เสนอ  นายระวี  มาศฉมาดล   
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่ประชาชน 
และผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค 
ผู้เสนอ  นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์  
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน
จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีกและการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุน
ขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก 
ผู้เสนอ  นายกูเฮง ยาวอหะซัน  
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน 
เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ DTAC ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่าย
โทรคมนาคม 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เสนอ  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ 
๙) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อ
ประชาชนการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุน
ขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็กเพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน 
ผู้เสนอ นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ 
สาระ  จากการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัทที่ควบรวมมีส่วนแบ่งตลาด
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้บริโภค กล่าวคือ ท าให้ธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีโครงสร้างก่ึงผูกขาด คือมีผู้ประกอบ
ธุรกิจจ านวนน้อย จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภคอย่างมาก รวมทั้งของการเข้าซื้อกิจการค้า
ปลีกขนาดยักษ์ของธุรกิจขนาดใหญ่ (แม็คโคร กับโลตัส) ที่เกิดข้อคัดค้านและวิตกกังวล และส่งผลต่อร้านค้ารายย่อย 
ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจท าให้มีลักษณะเป็นการผูกขาด กีดกันผู้ประกอบกิจการรายใหม่ รวมถึงเป็นการบิดเบือน
โครงสร้างทางธุรกิจในประเทศอาจท าให้มีอ านาจเหนือตลาดส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีความจ าเป็น  
ในการบริโภค 



๗๓ 

ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค  
กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์  
หรือ ดีแทค รวม ๙ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน  
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้  ๙๐ วัน  
 
๗. (ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ 
และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรค 
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ   ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม   
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง  
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ   นายวีระกร  ค าประกอบ   
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง  
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้เสนอ   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม   
สาระ  การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนที่เกิดจากระเบียบและกฎหมาย จึงเสนอมาเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาดังกล่าว 
ผลการด าเนินการ   
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาศึกษา จ านวน ๓๙ คน ก าหนด
ระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วอนุญาตให้ตามค าขอ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป (ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร    
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)  



๗๔ 

  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 (ข) ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหา  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการ
ตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น                                         จ านวน  ๑๓  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
ผู้เสนอ   นายชัยชนะ  เดชเดโช 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการ
ตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
ผู้เสนอ   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง 
ผู้เสนอ   นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ  วิริยะโรจน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอน
ภารกิจ การกระจายอ านาจ ตลอดจนปัญหาการก ากับดูแลตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันมีลักษณะก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  
ผู้เสนอ   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ผู้เสนอ   ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
กระทรวงการปกครองท้องถิ่น   
ผู้เสนอ   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม และนายพัฒนา  สัพโส 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารูปแบบการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายกิตติศักดิ ์ คณาสวัสดิ์ และนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล 
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
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๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางเทียบจุฑา  ขาวข า 
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น 
ผู้เสนอ   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
สาระ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  
ได้ปรากฏปัญหาหลายประการมายาวนานว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
จนเป็นที่มาให้มีการเรียกร้องให้มีการตั้งเป็นกระทรวงท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและมีภารกิจ 
ที่ชัดเจนไม่รวมศูนย์อยู่เพียงราชการส่วนกลาง เพ่ือช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ผลการด าเนินการ     
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๓ ญัตติ และมีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทาง 
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
โดยญัตติทั้ง ๑๓ ฉบับ รวมพิจารณาเป็นญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
 
๘.  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและศึกษา
แนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงข้ึน  จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคปรับตัวสูงข้ึน 
ผู้เสนอ นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  กับคณะ   
สาระ  การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาเกิดขึ้นในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่รัฐบาล
กลับปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้ โดยไม่แจ้งปัญหาการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบ แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะ
ออกมายอมรับว่าได้มีการตรวจพบเชื้อโรคดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การแพร่ระบาดได้ขยายไปวงกว้างแล้ว มีการก าจัดสุกรกว่า ๓ ล้านตัวหรือคิดเป็นร้อยละสิบห้าของจ านวนสุกร
ที่เลี้ยงในประเทศ จนท าให้ราคาขายปลีกเนื้อหมูภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ราคาขายสุกรในท้องตลาด มีการ
ปรับตัวราคาสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากสุกรขาดแคลนอันมาจากตาย โดยหน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
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ชี้แจงได้ว่ามีการท าลายสุกรไปจ านวนเท่าใด โดยเกษตรกรได้ประเมินว่าสุกรที่ตายน่าจะมีประมาณ ๖๐% 
ประกอบกับข้าราชการในพ้ืนที่เมื่อทราบเหตุแล้วไม่กล้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาต้องท างานภายใต้ความกดดัน 
การปกปิดข้อมูลนี้ท าให้เกิดความเสียหายรุนแรงกระทบไปทั่วประเทศ จนไปกระทบต่อราคาอาหารอย่างอ่ืนไป
ด้วย และประชาชนได้รับผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ราคาน้ ามัน  
ก๊าซหุงต้ม ค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าโดยสารในระบบต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
ผลการด าเนินการ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้  ๖๐ วัน  
 

๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ                                                                          จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า  
ผู้เสนอ   นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้า
ลงดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง   
ผู้เสนอ   นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  และ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ลงดินทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการย้ายสายไฟฟ้า -  
สายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ พร้อมศึกษาผลกระทบ ข้อดี – ข้อเสีย 
ผู้เสนอ   นายภาสกร  เงินเจริญกุล 
สาระ   เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจ านวนมากส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งทรัพย์สินเสียหายซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เกิดจากการ 
ที่มีสายไฟและสายสาธารณูปโภคแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และพาดอยู่บนกิ่งไม้ในลักษณะระเกะระกะซึ่งเป็น
ปัญหาที่อยู่ต่อเนื่องมายาวนาน อีกทั้งเป็นการลดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงควร
ให้มกีารด าเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
ผลการด าเนินการ   
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อนตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒)  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลา  
การพิจารณาดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 
คณะกรรมาธิการสามัญ            จ านวน  ๗  คณะ รวม  ๑๙  ญัตติ 
๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา                                                   จ านวน  ๒  เรื่อง รวม  ๑๔  ญัตติ 
- ญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
  จ านวน  ๕  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในประเทศไทย 
ผู้เสนอ   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม และนายพัฒนา  สัพโส 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน 
ผู้เสนอ   นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้เสนอ   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน 
ผู้เสนอ   นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่ องความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย 
ผู้เสนอ   นายสฤษดิ์  บุตรเนียร กับคณะ 
สาระ  ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหา 
ความยากจน และปัญหาความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา โดยระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน แต่ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหา
เด็กไทยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีเด็กจ านวนมากต้องออกจากการเรียนกลางคัน 
เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนว่า
ทักษะ ความรู้ความสามารถของเด็กไทยยังไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่อง  
ของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยเฉพาะที่เกิดจากสถานศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา คุณภาพของ
ครูผู้สอนและสัดส่วน ขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ เป็นต้น หากปล่อยให้ความเหลื่อมล้ า  
ทางการศึกษาเกิดข้ึนก็จะน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
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ผลการด าเนินการ       
  - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
พิจารณาศึกษา จ านวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณาศึกษา จ านวน ๕ ญัตติ ในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ (ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน) 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  - สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒)  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔   
  - ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒)  
และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาดังกล่าว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕      

- ญัตติพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทุกระดับเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ                                    จ านวน  ๙  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ผู้เสนอ  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสถานการณ์ กลไก 
กระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ผู้เสนอ   รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
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๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
ผู้เสนอ   นายธนกร  ไชยกุล และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต 
ผู้เสนอ   นายรุ่งโรจน์  ทองศรี และนายสฤษดิ์  บุตรเนียร 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการออกกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง) 
ผู้เสนอ   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิจารณา
และส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ 
ผู้เสนอ   นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร และนายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน 
๘) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ผู้เสนอ   นายประกอบ  รัตนพันธ์ และนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
๙) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การสร้างสื่อการเรียนรู้  
ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชน 
ผู้เสนอ   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 
สาระ   การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่าง ๆ ในโลก
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม จึงต้องมีการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างศักยภาพคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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) 
  - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ) วันพุธที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ โดยแจ้งที่ประชุม 



๘๐ 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
   - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ร้องขอ  นับตั้งแต่วันที่ 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
๒. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน            จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๕  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นที่และสภาพ
ภายในเรือนจ าทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม 
ผู้เสนอ  นายวีระกร  ค าประกอบ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
นักโทษล้นเรือนจ า 
ผู้เสนอ   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ของประเทศ 
ผู้เสนอ   นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องแนวทางการย้ายเรือนจ า
ออกจากเขตชุมชนเมือง 
ผู้เสนอ   นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการย้ายเรือนจ า
ออกจากเขตชุมชนเมือง 
ผู้เสนอ   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
สาระ เนื่องจากเรือนจ าส่วนใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยเฉพาะเรือนจ าประจ าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งไม่เคยมีการขยายพ้ืนที่ในเรือนจ าเลย เรือนนอนก็มี
สภาพที่แออัด ส่งผลให้การดูลนักโทษของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ผลการด าเนินการ 
   - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปรับปรุงปัญหาเรือนจ าและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๒  ญัตติ 
- ญัตติพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว จ านวน  ๒  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวง 
การข้าว 
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจัดตั้งกระทรวงการข้าว 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของชาติและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ แต่ชาวนาไทย  
มีฐานะยากจนและเป็นอาชีพที่ถูกเอาเปรียบมาตลอด ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่อยู่อาศัย  



๘๑ 

กอปรกับในอดีตการบริหารจัดการข้าวเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการข้าวได้อย่างเป็นระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาด  
ขาดการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าวและมีมติให้ส่ง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
๔. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๑  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาปัญหาหนี้สินครัวเรือน จ านวน  ๑  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน 
หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า 
ผู้เสนอ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล กับคณะ 
สาระ  เนื่องจาก ๕ ปีที่ผ่านมา ปัญหาของประชาชนคือปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยรัฐบาลได้ใช้เงิน
งบประมาณไปประมาณ ๑๗ ล้านล้านบาท แต่ก็ยังกลับท าให้มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความถดถอยของทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าสูงขึ้น  
มีจ านวนคนจนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากปล่อยให้
ปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงได้ จึงได้เสนอให้  
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครั วเรือน หนี้สินภาครัฐ  
ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้ง 
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติพิจารณา  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
๕. คณะกรรมาธิการการพลังงาน  จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๖  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและย่ังยืน  จ านวน  ๖  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ ามัน  
ผู้เสนอ นายระวี  มาศฉมาดล  เป็นผู้เสนอ 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ ามัน 
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างราคาน้ ามันและพลังงานให้เป็นระบบและย่ังยืน  
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 



๘๒ 

๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP2018) เพื่อให้ราคาพลังงานในประเทศ
เหมาะสมและรองรับความต้องการของประชาชน  
ผู้เสนอ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้เป็นธรรม  
ผู้เสนอ นายเกียรติ  สิทธีอมร 
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนน้ ามันอย่างเป็นระบบ  
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ  ด้วยปัจจุบันโครงสร้างราคาพลังงานในประเทศไทยมีราคาสูง ไม่สอดคล้องกับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น
น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลท าให้ประชาชนแบกรับภาระราคาพลังงานที่ไม่เป็น
ธรรม ทั้งท่ีประเทศไทยมีแหล่งขุดเจาะทั้งบนบกและในทะเลอ่าวไทย โดยปัจจัยเกิดจากโครงสร้างราคาพลังงาน 
ในประเทศไทยและกองทุนน้ ามันไม่มีความเหมาะสม ประชาชนจึงจ่ายค่าน้ ามันในราคาสูง ดังนั้น ต้องมีการ
ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
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  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๖) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 



๘๓ 

๖. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จ านวน  ๑  เรื่อง รวม  ๔  ญัตติ 
- ญัตติศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการด าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคใต้  
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดให้มี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้  
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ผู้เสนอ นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์
และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
สาระ  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวนมหาศาล ซึ่งผลจากการท่องเที่ยวได้น าความเจริญไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ช่วยสร้างร้ายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้  
นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคง
ประสบกับปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ทั่วถึง  
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผลการด าเนินการ 
 -  สภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณาญัตติ เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางในการส่ง เสริม แก้ ไขปัญหา  
และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณา 
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งทีส่อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 



๘๔ 

๗. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑  เรื่อง รวม  ๔  ญัตติ 
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ จ านวน  ๔  ญัตติ 
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  
ในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่ 
สวนปาล์มน้ ามันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ 
ผู้เสนอ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน
ในพื้นที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้เสนอ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ ามัน
ที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
สาระ  ตามที่รัฐได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคใต้ เมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว ท าให้ที่ดินดังกล่าวมีประชาชนหรือบริษัทเอกชน 
ผู้ได้รับสัมปทานเดิมได้เข้าบุกรุกท าประโยชน์ในที่ดินจนเกิดปัญหา เช่น ปัญหาประชาชนเรียกร้องที่ดินท ากิน
จากที่ดินสัมปทาน ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินซึ่งมีผู้ถูกจับกุมด าเนินคดี ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทาน
อ้างว่าได้มีการรังวัดที่ดินขอออก น.ส.๓ แล้ว ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของประชาชน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินสัมปทานบางแห่งที่หมดอายุสัญญาสัมปทาน และไม่มีส่วนราชการและเอกชนเข้าใช้
ประโยชน์ ซึ่งได้มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าครอบครองท าประโยชน์ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ จึงเห็นควรให้
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่
ภาคใต้ 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่
ภาคใต้รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 - ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน  
(ขยายเวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
 



๘๕ 

๒. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา                                                  จ านวน  ๔  ญัตติ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก 
ยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
ผู้เสนอ นายกรณ์  จาติกวณิช และนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจ าหน่ายใบยาสูบ  และเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอาชีพ 
อย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายนิยม  เวชกามา  
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น 
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  
สาระ ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่ปัจจุบันแนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนในประเทศลดลง 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการปรับอัตราภาษียาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
ส่งผลให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องปรับลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ท าให้เกษตรกรผู้ปลู กยาสูบ
ได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีภาระหนี้สินอีกจ านวนมาก 
ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้น 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น รวม ๔ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เลื่อนการพิจารณาไปต่อในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 
๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาของสภา       จ านวน  ๑๙8  ญัตติ 
 

 

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 
ในข้อบกพร่องการก าหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผู้เสนอ   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา  
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหา
ข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือ
มาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  
ผู้เสนอ   นายชลน่าน  ศรีแก้ว  



๘๖ 

๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘ 
ผู้เสนอ  นายไพบูลย์  นิติตะวัน  
๔. ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
ใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนมไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ - สกลนคร  
ผู้เสนอ  นายนิยม เวชกามา  
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และสอบหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง 
ผู้เสนอ   นายชลน่าน  ศรีแก้ว  
๖. ญัตติด่วนเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม 
ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ผู้เสนอ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และสอบหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในต าแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้ง
ต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ผู้เสนอ   นายรังสิมันต์  โรม  
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทาง
สายใหม่เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนมผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม) 
ผู้เสนอ  นายประสงค์ บูรณพงศ์   
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก
ยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
ผู้เสนอ   นายกรณ์  จาติกวณิช และนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจ าหน่ายใบยาสูบ  และเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาอาชีพ 
อย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ   นายนิยม  เวชกามา 
๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบ 
จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 
ผู้เสนอ   นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น 
ผู้เสนอ   นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน 
ผู้เสนอ   นายนิยม  เวชกามา และนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  



๘๗ 

๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก 
ผู้เสนอ  นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัด
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย 
ผู้เสนอ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็น
ระบบและย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ 
๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ 
ผู้เสนอ  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูล
สุกรและน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
ผู้เสนอ  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์ 
ผู้เสนอ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ 
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ าเจ้าพระยาเน่าเสีย 
ผู้เสนอ  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ 
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด 
ผู้เสนอ  นางนาที  รัชกิจประการ 
๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยาน
กระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้า 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ  นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์ กับคณะ  
24. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวง
แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  
25. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 
ผู้เสนอ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  
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26. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียด
ของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้เสนอ  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  
27. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญา
การขุดเจาะน้ ามันและก๊าซในประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นายซูการ์โน  มะทา กับคณะ 
28. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ผลิตสินค้าโอทอป 
ผู้เสนอ  นางสาวสกุณา  สาระนันท์  
29. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริม
การอ่านในประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  
30. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
ผู้เสนอ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  
31. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 
ชีวมาตรส่วนบุคคล 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม 
32. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งกระทรวงศาสนา 
ผู้เสนอ  นายสุรทิน  พิจารณ์  
33. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนา 
การปศุสัตว์ของประเทศ 
ผู้เสนอ  นายนริศ  ข านุรักษ์ 
34. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
กระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 
ผู้เสนอ  นายวีระกร  ค าประกอบ 
35. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ผู้เสนอ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
36. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
ผู้เสนอ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
37. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟ  
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา 
ผู้เสนอ  นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 
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38. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้เสนอ  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 
39. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล 
40. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง  
การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 
ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเสรีสุรากลั่น – สุราแช่ (เบียร์) 
ผู้เสนอ  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ 
41. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา 
การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบ
เกษตรและอาหารที่ย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ 
42. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพื่อชะลอ
หรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้เสนอ  นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ 
43. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้เสนอ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ กับคณะ 
44. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับ 
สวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
45. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
46. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
47. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้ 
และการครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
48. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการริเริ่ม โครงการแก้มลิงในอ่าวไทย 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม และนางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 
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49. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงใหม่ 
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
50. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้สร้างเขื่อนมิตรภาพล าน้ า
โขงที่อ าเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้เสนอ  นายสมศักดิ์  คุณเงิน 
51. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะ  
สมุยถึงอ าเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic) 
ผู้เสนอ  รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์  ยุติธรรม 
52. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และน้ าท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
๕3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
54. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส พ้นจากการเป็น
กรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕) 
ผู้เสนอ  นายไพบูลย์  นิติตะวัน  
55. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผู้เสนอ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ กับคณะ  
56. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้าง
สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  
57. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทาง
กระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ  นายกมลศักดิ ์ ลีวาเมาะ 
58. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ  นางสาวพรรณิการ์  วานิช  
59. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพื้นที่
สร้างเขื่อนแม่น้ าโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง และส่งเสริมความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 
ผู้เสนอ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ 
60. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการน าเชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ผู้เสนอ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
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61. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาฟื้นฟู  
และการบริหารจัดการที่ท ากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
ผู้เสนอ  นายนิยม  เวชกามา 
62. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ  รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ 
63. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมการน าเข้า  
และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร  สงฆ์ประชา 
64. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสนามบินสมุยแห่งที่ ๒  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน 
ผู้เสนอ  นายระวี  มาศฉมาดล 
65. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของ
กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  
66. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ 
ผู้เสนอ  นายเทพไท  เสนพงศ์  
67. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม 
และพัฒนาจากการท าการเกษตรเคมีไปสู่การท าการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วย  
ความย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
68. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม 
และพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 
69. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจร
ติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck) 
ผู้เสนอ  นายระวี  มาศฉมาดล 
70. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไข
ปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง 
ผู้เสนอ  นายสุเทพ  อู่อ้น  
71. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและตรวจสอบติดตาม 
การปฏิรูปกองทัพ 
ผู้เสนอ  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  
72. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกฐานะส านักสงฆ์ 
เป็นวัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ  นายประกอบ  รัตนพันธ์  
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73. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและหามาตรการ
ควบคุมการครอบครองอาวุธปืน 
ผู้เสนอ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
74. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 
ผู้เสนอ  นายระวี  มาศฉมาดล  
75. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขสร้าง
ความย่ังยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  
76. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง  
ให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการท างานของแรงงานนอกระบบ 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  
77. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ผู้เสนอ  นางผ่องศรี  แซ่จึง 
78. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ  นายพิจารณ ์ เชาวพัฒนวงศ์ และนายณัฐพงษ ์ เรืองปัญญาวุฒิ  
79. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้เสนอ  นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล  
80. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง 
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐ - ๖ ปีแบบถ้วนหน้า 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
81. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ  นายนริศ  ข านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
82. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ 
ผู้เสนอ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
83. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ  นายธีรัจชัย พันธุมาศ 
84. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง  
การแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
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85. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ  
86. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมสินค้า OTOP 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข า  
87. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข า  
88. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออก
กฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้เสนอ  นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ 
89. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกเพื่อทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
ที่มีราคาตกต่ า 
ผู้เสนอ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
90. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง 
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี 
ผู้เสนอ  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร  
91. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด าเนินการ ศึกษาและ  
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
92. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ 
93. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส าราญขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ผู้เสนอ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
94. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชม
อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ  นายสาคร  เกี่ยวข้อง 
95. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการและ
เป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
96. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว 
ผู้เสนอ  นายอิสสระ  สมชัย 
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97. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองค์กรต ารวจและองค์กรอัยการ  
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
98. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
ผู้เสนอ  นายเกษมสันต์  มีทิพย์ 
99. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างเป็นเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้เสนอ  นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ 
100. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาท าเขื่อนป้องกัน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่ให้น้ าท่วมหรือน้ าขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง กับคณะ  
101. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  
102. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ๕ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผู้เสนอ  นายนิยม  ช่างพินิจ 
103. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส าราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์)  
เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
104. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน 
และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ท่ียั่งยืน 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
105. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเตรียม
ความพร้อมกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ  
106. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนา 
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
107. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
ผู้เสนอ  นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ 
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108. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ใน
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ และการก าหนดมาตรการเพื่อก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม    
109. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
ผู้เสนอ  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข   
110. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) 
ผู้เสนอ  นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา  
111. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับเพิ่มเงินนิตยภัต 
(เงินเดือนประจ าต าแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
112. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการ
กระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
113. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  
114. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
115. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  
116. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการด าเนินการยกฐานะ
ส านักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์   
117. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้น
แม่น้ าโขงป้องกันน้ าท่วม น้ าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์    
118. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบ
สงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
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119. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่ม 
ค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้เสนอ  นายสฤษดิ์  บุตรเนียร  
120. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการ และสวัสดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
121. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัด
สวัสดิการขั้นพื้นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  
122. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการ
ส าหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจาก
โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก 
ผู้เสนอ  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์  
123. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
การขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกท าลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
124. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการด าเนินการ
เปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
125. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาควบคุมและจัดระเบียบ
ภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่ 
ผู้เสนอ  นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร  
126. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการตั้งส านักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 
ผู้เสนอ  นายนิยม  เวชกามา  
127. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเม่ือพระภิกษุ
หรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ) 
ผู้เสนอ  นายนิยม  เวชกามา และนายขจิตร  ชัยนิคม  
128. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
หรือ PM ๒.๕ อย่างเร่งด่วน  
ผู้เสนอ  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์  
129. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
ผู้เสนอ  นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค  
130. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ 
ผู้เสนอ  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  
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131. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ระลอกใหม่ 
จากบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปท่ัวทุกภาคของประเทศ 
ผู้เสนอ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  
132. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย เพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
ผู้เสนอ  นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 
133. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ย่ังยืนบนพื้นที่สูง 
ผู้เสนอ  นายมานพ คีรีภูวดล  
134. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์ 
ผู้เสนอ  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
135. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ   
136. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา การจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรน้ า 
ผู้เสนอ  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ  
137. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  
138. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
139. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สิน 
ชาวนา ชาวไร่ และเกษตรกร 
ผู้เสนอ  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 
140. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อให้เกษตรกร 
อายุ ๖๐ ปี ได้รับบ านาญ 
ผู้เสนอ  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    
141. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยง
การคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้ าท่วมกรุงเทพฯ 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 
142. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ - ๖ ปี ถ้วนหน้า 
ผู้เสนอ  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  
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143. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยง
การคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและป้องกันน้ าท่วม
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 
ผู้เสนอ  นายพิเชษฐ  สถิรชวาล และนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  
144. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มจ านวน
และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์ 
ผู้เสนอ  นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  
145. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องของการก่อสร้าง
เมรุเผาศพของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน มีจ านวนที่พอเพียงและราคาเป็นธรรม 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
146. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์
ในบริเวณพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง    
147. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากธารน้ าแข็ง
หิมาลัยละลาย 
ผู้เสนอ  นางอนุรักษ์  บุญศล  
148.  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการผลิต  
การใช้และการพัฒนาครู 
ผู้เสนอ  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  
149. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤติปัญหา
อุดมศึกษาและปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้เสนอ  รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  
150. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณและ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน 
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
151. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบกลไกการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
152. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อ  
จัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 
153. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
154. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบและ
โครงสร้างการจัดการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ 
ผู้เสนอ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  
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155. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้
กฎหมาย โดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อนิรโทษกรรม เพิกถอนค าสั่งทางปกครองและชดเชย
เยียวยาผู้ประกอบการและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ 
ผู้เสนอ  นายศักดินัย  นุ่มหนู  
156. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ  
157. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย  
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
158. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าว
หอมมะลิท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร  
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
159. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุนและพัฒนา  
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร  
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 
160. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
161. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้า
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 
162. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ 
163. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิด 
อันเกิดจากยานยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (AI) 
ผู้เสนอ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  
164. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและ
จัดกรน าเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 
ผู้เสนอ  นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
165. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหม่ 
ผู้เสนอ  นายกนก  วงษ์ตระหง่าน 
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166. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการแม่น้ าโขงอย่างย่ังยืน รวมทั้งผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
167. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
บ านาญประชาชนให้กับประชาชนเม่ืออายุครบ ๖๐ ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบ านาญภายหลัง
เกษียณอาย ุ
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
168. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
ผู้เสนอ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  
169. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าและน้ าเน่าเสียในแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
170. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างย่ังยืน 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 
171. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตาม
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
172. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
173. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ครู
โรงเรียนเอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ผู้เสนอ  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  
174. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้เสนอ  นางสาวภาดาท์  วรกานนท์  
175. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
176. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้เสนอ  นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์  
177. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนา 
การปศุสัตว์ของประเทศ 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
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178. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและ
แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
179. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑80. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
181. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวง
สิ่งแวดล้อม 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑82. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแม่น้ าเจ้าพระยาเน่าเสีย 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑83. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
๑84. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
ผู้เสนอ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ 
185. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบาย
และการด าเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
ผู้เสนอ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  
๑86. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน 
และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย 
ผู้เสนอ  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา  
๑87. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยี 
ทางการเกษตร เพื่อน าไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคส าหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น 
ผู้เสนอ  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 
188. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุจริต 
คอร์รัปชัน 
ผู้เสนอ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  
189. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูก
กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
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190. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ฟื้นฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก 
ผู้เสนอ  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  
191. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจ าจังหวัด 
ผู้เสนอ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  
๑92. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาหวยใต้ดินท าให้
ถูกกฎหมาย  
ผู้เสนอ  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์   
193. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบซ่อง        
(อาบอบนวด นวดแผนโบราณ นวดสปา เลานจ์ คาราโอเกะ) โสเภณี Sex Worker (พนักงานนวด เด็กดริ้ง  
โคโยตี้ ไซด์ไลน์ เด็ก En-EnV-EnUp) ท าให้ถูกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนจากส่วยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นภาษี 
ผู้เสนอ  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  
194. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตซื้อขาย
สื่อทางเพศ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางเพศ และการขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมาย 
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายคารม  พลพรกลาง  
๑95. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการด าเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางวงแหวนอันดามัน  
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์   
196. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบ
ต่อประชาชน และวิธีการยกเลิกการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่ กระทรวงมหาดไทย ถนนเจริญนคร  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
ผู้เสนอ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  
๑97. ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุน
พื้นที่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แบบครบวงจร  
ผู้เสนอ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง   
๑98. ญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
ผู้เสนอ  นายประสงค์  บูรณพงศ์และนายนิยม เวชกามา  
 
๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม   จ านวน  ๒  ญัตติ 
 

 

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูก
กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
ผู้เสนอ   นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข้อง    
๒. ญัตติ เรื่อง ขอใหส้ภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศ 
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ 
 



๑๐๓ 

๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน จ านวน  ๓  ญัตติ 
  

๑. ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการต ารวจ  
ผู้เสนอ   พลต ารวจเอก ยงยุทธ เทพจ านง 
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบ 
ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ  
ผู้เสนอ  พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 
หมายเหตุ ที่ประชุมยินยอมให้ถอนเนื่องจากผู้เสนอถึงแก่อนิจกรรม 
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุจริต  
คอร์รัปชัน 
ผู้เสนอ   นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 
 

๑. รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว  จ้านวน  ๓  เร่ือง 
  
 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร 
และบัตรประจ าตัวประชาชนจากภาครัฐ และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
สาระ  ปัจจุบันในการแสดงตัวตนหรือเจตจ านงของประชาชน เพ่ือเข้ารับบริการจากภาครัฐ เอกชน  
และสถาบันการเงิน ยังคงมีความยุ่งยากในการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภท และประชาชนได้รับผลกระทบ  
ด้านค่าใช้จ่ายในการส าเนาเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้  บางหน่วยงานของภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบ  
การให้บริการโดยยกเลิกการยื่นแสดงหลักฐานหลายประเภทในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงาน  
ที่รูปแบบการให้บริการประชาชนยังคงเรียกเอกสารหลักฐานจากประชาชนทั้งในรูปแบบฉบับจริงหรือส าเนา  
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม 
การใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เพ่ือติดต่อขอรับบริการภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน  
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้บริการประชาชนในการแสดงตัวตนที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียว หรือไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ หรือมีกระบวนงานใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีเหตุขัดข้องหรือมีอุปสรรคประการใด เพ่ือติดตาม 
เร่งรัดในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชน  
ด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัวประชาชน การทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้เป็นบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ประชาชน 
สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจากภาคส่วนข้างต้นได้อย่างแท้จริง  
และสอดคล้องกับการด าเนินงานของรัฐบาลในยุค ๔.๐ หรือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ผลการด าเนินการ  
 - ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สาระ  รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้มากขึ้น การมีส่วนร่วม  
ในการก าหนด และการด าเนินตามนโยบายสาธารณะของรัฐ การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงการบริหารงาน 
และการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล นอกจากมีการพิจารณาถึงกฎหมายในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธของประชาชน และพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับนานาอารยะประเทศ 
ผลการด าเนินการ  
 - ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 



๑๐๕ 

๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สาระ  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ คือ 
 ๑. ประเด็นที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาภาคตะวันออกและกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนผังการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก 
 ๒. ประเด็นศักยภาพและการจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่อีอีซี 
 ๓. ประเด็นการถมทะเลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาภาคตะวันออก 
 ๔. ประเด็นสถานการณ์ปัญหา การจัดการขยะและกากอุตสาหกรรม 
 ๕. ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 ๖. ประเด็นสิทธิชุมชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ  ๓ สนามบิน 

ผลการด าเนินการ 
 - สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารายงานเรื่อง ปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ แล้วให้ส่งรายงานและข้อสังเกตดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๒. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุม  
รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  ๑5  เร่ือง 
  
 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
อย่างย่ังยืนซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณา
เสร็จแล้ว 

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 
๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบ านาญพื้นฐานแห่งชาติซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)  
ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
พิจารณาเสร็จแล้ว 
๕. รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing Province) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
พิจารณาเสร็จแล้ว 



๑๐๖ 

๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
๗. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่องผลกระทบของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์จากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งมาตรการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐ ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลายทางเพศ 
๘. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
๙. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
เรื่อง เทคโนโลยี 5G 
๑๐. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy) 
๑๑. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand 
๑๒. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย 
๑๓. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมสุราไทย 
๑๔. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง  ความคุ้มค่าและประสิทธิผล  
การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑5. รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาน้ ามันเชื้อเพลิงใน
สถานการณ์วิกฤตน ้ามันแพง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

การพิจารณากระทู้ถาม  
 

1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
ประธานอนุญาตให้ถามได้         ๓๘    กระทู้ 

ตอบแล้ว   ๓๐    กระทู้ 

รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ                                        ๖    กระทู้ 

ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน ๒ กระทู้ 

       

๑.๑ กระทู้ถามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้   จ านวน  ๓๐  กระทู้ 
 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี         จ านวน  ๑๖  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๔๖ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาข้าว ต้นทุนการผลิต การประกันราคาข้าว 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
     (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๔๘ ส.  เรื่อง ปัญหาการแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าคณะจังหวัด โดยไม่ถูกต้อง 

                                          ตามข้ันตอนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
     (นายอนุชา  นาคาศัย) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๓.  กระทู้ถามที่ ๑๕๐ ส.  เรื่อง การควบคุมดูแลพื้นที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  (เพ่ือไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
     (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 
 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๔. กระทู้ถามที่ ๑๕๓ ส.  เรื่อง การควบรวมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์) 
 
 



๑๐๘ 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๕. กระทู้ถามที่ ๑๕๕ ส.  เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     สายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  (เพ่ือไทย/ชัยภูมิ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๖. กระทู้ถามที่ ๑๕๖ ส.  เรื่อง ความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     ที่อาจเกิดข้ึนในระลอกถัดไป 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๗. กระทู้ถามที่ ๑๕๗ ส.  เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่น (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  (เพ่ือไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๘. กระทู้ถามที่ ๑๖๐ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาผลไม้และการส่งออกผลไม้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน  (ก้าวไกล/จันทบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
     (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๙. กระทู้ถามที่ ๑๖๑ ส.  เรื่อง ปัญหารถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนขนส่งผัก ผลไม้ เข้ามา 

ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ ราคาผัก ผลไม้ภายในประเทศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  (ชาติไทยพัฒนา/สุพรรณบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   
 (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๑๐.  กระทู้ถามที่ ๑๖๒ ส.  เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่นจากการ 
     ออกประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการทดลอง 
     ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบอนุญาต และการแก้ไข 
     พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  (เพ่ือไทย/กาฬสินธุ์) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์) 



๑๐๙ 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๑๑. กระทู้ถามที่ ๑๖๔ ส.  เรื่อง กรณีประเทศไทยถูกลงโทษไม่ให้ชักธงชาติ และใช้เพลงชาติไทย 
     ในการแข่งขันกีฬาสากลโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  (เพ่ือไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๑๒. กระทู้ถามที่ ๑๖๕ ส.  เรื่อง การแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสุทิน  คลังแสง  (เพ่ือไทย/มหาสารคาม) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
     (นายสินิตย์  เลิศไกร) 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
๑๓. กระทู้ถามที่ ๑๖๗ ส.  เรื่อง ปัญหาค่าครองชีพสูง ราคาสินค้าแพงและปัญหาการเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจรัส  คุ้มไข่น้ า  (ก้าวไกล/ชลบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
     (นายสุชาติ  ชมกลิ่น) 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
๑๔. กระทู้ถามที่ ๑๖๘ ส.  เรื่อง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกร  
     ท าให้เนื้อสุกรราคาสูง และปัญหาราคาสินค้าแพง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  (เพ่ือไทย/เชียงใหม่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
๑๕. กระทู้ถามที่ ๑๗๐ ส.  เรื่อง ปัญหาความปลอดภัยทางท้องถนนจากกรณีการเสียชีวิตจาก 
     อุบัติเหตุของ พญ. วราลัคน์  สุภวัตรจริยา (หมอต่าย) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา  (เพ่ือไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

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



๑๑๐ 

กระทรวงมหาดไทย           จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ส.  เรื่อง ปัญหาสิทธิที่ดินท ากิน การออกและการเพิกถอนเอกสารสิทธิ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  (ประชาชาติ/นราธิวาส) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
     (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ส.  เรื่อง การสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายพัฒนา  สัพโส  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
     (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

กระทรวงการคลัง               จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๔๙ ส.  เรื่อง ปัญหาการโอนเงินประกันรายได้ข้าวการบริหารจัดการงบลงทุน 
     และการกู้เงินของรัฐบาล 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  (เพ่ือไทย/มหาสารคาม) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
     (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 
 

   ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๖๓ ส.  เรื่อง โครงการคนละครึ่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
     (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 
 

กระทรวงพลังงาน             จ านวน  ๓  กระทู ้
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๔๗ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาน้ ามัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  (เพ่ือไทย/สุรินทร์) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
     (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๕๒ ส.  เรื่อง การท าหน้าที่ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
     (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 



๑๑๑ 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
๓. กระทู้ถามที่ ๑๗๗ ส.  เรื่อง ปัญหาราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและแนวทางการแก้ไข 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร  (เพ่ือไทย/ล าปาง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
     (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 
 

กระทรวงการต่างประเทศ                     จ านวน  ๑  กระทู ้
 

 ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๑๕๑ ส.  เรื่อง วัตถุประสงค์ในการเยือนเมียนมาร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
     การต่างประเทศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสุทิน  คลังแสง  (เพ่ือไทย/มหาสารคาม) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
     (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา               จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

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

กระทรวงสาธารณสุข            จ านวน  ๒  กระทู ้
 

    ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๖๖ ส.  เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (ช่วงการแพร่ระบาด 
     ของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ  (ประชาธิปัตย์/สุราษฎร์ธานี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 

    ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๑ ส.  เรื่อง การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  

เกี่ยวกับกัญชา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายศุภชัย  ใจสมุทร  (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
 
 
 



๑๑๒ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

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

กระทรวงคมนาคม           จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

    ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๑. กระทู้ถามที่ ๑๗๔ ส.  เรื่อง ปัญหาการยกระดับการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟความเร็วสูง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวัชรพล  โตมรศักดิ์  (ชาติพัฒนา/นครราชสีมา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

      ถาม – ตอบ ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๕ ส.  เรื่อง ปัญหาภาพรวมการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยให้กับ 
     ประชาชนในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

๑.๒  รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ                                                      จ้านวน  ๖  กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามที่ ๑๔๒ ส.  เรื่อง ปัญหาสิทธิที่ดินท ากิน การออกและการเพิกถอนเอกสารสิทธิ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  (ประชาชาติ /นราธิวาส) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ส.) 
 

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

๓. กระทู้ถามที่ ๑๔๔ ส.  เรื่อง การเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโรคโควิด 19, การฉีดวัคซีน,
     การปิดโรงงานเพราะโรคโควิด 19 (เน้นแรงงาน) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 (ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ - ตกไป) 



๑๑๓ 

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

๕. กระทู้ถามที่ ๑๕๙ ส.  เรื่อง โครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

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

๑.๓  ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน                                                       จ้านวน  ๒  กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามเลขรับที่ ๕๖๙/๒๕๖๔  เรื่อง การตั้งผู้แทนรัฐมนตรีในการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน 
                                                    ภาคใต้ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ 
 ตั้งถาม     นายกรัฐมนตรี 
 

๒. กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๖/๒๕๖๕  เรื่อง งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ. 
                                                    การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนากุล 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

๒.  กระทู้ถามทั่วไป 
     ๒.๑ กระทู้ถามทั่วไปท่ีขอให้ตอบในที่ประชุมสภา                                                                                                                                                          
ประธานอนุญาตให้ถามได้           ๖๙  กระทู้ 

ตอบแล้ว                                       ๓๓  กระทู้  

ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน                          ๓๐  กระทู้ 

กระทู้ถามทั่วไปที่ต้องด้าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา                                  ๖  กระทู้ 
 

 

๒.๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว  แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี      จ านวน  16  กระทู้ 
 

  ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
1.   กระทู้ถามที่ 408  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเทียวที่ได้รับผลกระทบจาก 
    วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

2. กระทู้ถามที่ 413  เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการกับผู้กระท าความผิดคด ี
    นายวรยุทธ  อยู่วิทยา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รองนายกรัฐมนตรี  
 (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 

3. กระทู้ถามที่ 414  เรื่อง การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  
    พ.ศ. 2562 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 (นายอนุชา  นาคาศัย) 
 

4. กระทู้ถามที่ 415  เรื่อง การบรรจุต าแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
5. กระทู้ถามที่ 417  เรื่อง ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเงินกู้ จ านวน 5 แสนล้านบาท  
    เพ่ือแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

  ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
6. กระทู้ถามที่ 423  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายต ารวจ 
    และการคัดเลือกต ารวจราบ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 

7. กระทู้ถามที่ 430  เรื่อง ข้าวหอมมะลิราคาตกต่ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  
  (นายสินิตย์  เลิศไกร) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
8. กระทู้ถามที่ 432  เรื่อง ปัญหาการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์) 
 

  ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 
9. กระทู้ถามที่ 440  เรื่อง สร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

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



๑๑๖ 

11. กระทู้ถามที่ 451  เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ๒๕๖5 
12. กระทู้ถามที่ 466  เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าน้ าญวน ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ (เพ่ือไทย/พะเยา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

13. กระทู้ถามที่ 467  เรื่อง การตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ (ประชาชาติ/นราธิวาส) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
14. กระทู้ถามที่ 405  เรื่อง ความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการแก้ไข 
    ปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
15. กระทู้ถามที่ 409  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
 

16. กระทู้ถามที่ 418  เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ตลอดการด าเนินการต่าง ๆ  
    ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
  (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

กระทรวงการคลัง            จ านวน  1  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
  กระทู้ถามที่ 406 เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้า 
    ในการท าธุรกรรมทางการเงิน    
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 (นายสันติ  พร้อมพัฒน์) 
กระทรวงกลาโหม           จ านวน  1  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
  กระทู้ถามที่ 404 เรื่อง ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแลโดยกิจการไฟฟ้า 
    สวัสดิการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม    
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
 (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์         จ านวน  2  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
1. กระทู้ถามที่ 420 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้ระบบ 
    คุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามที่ 438 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องการรับรองเพศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            จ านวน  4  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
1. กระทู้ถามที่ 416 เรื่อง ความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยางกั้นแม่น้ าเลย 
    เพ่ือกักเก็บน้ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 



๑๑๘ 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามที่ 444 เรื่อง การศึกษาโครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสะทึงไปยังอ่างเก็บน้ า 
    คลองสียัด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ) 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5 
3. กระทู้ถามที่ 461 เรื่อง การก่อสร้างฝายชลประทานขนาดเล็ก ฝายห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 2  
    บ้านโคกก่อง ต าบลหนองนกเขียน อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
    เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์  (เพ่ือไทย/อุดรธานี) 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งท่ี 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ๒๕๖5 
4. กระทู้ถามที่ 460 เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพ้ืนที่กรมประมงในเขตหนองหาร  
    ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

กระทรวงมหาดไทย             จ านวน  3  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
1. กระทู้ถามที่ 431 เรื่อง ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันท าให้เกิดน้ าท่วมขังในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายศิริพงษ์  รัสมี  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามที่ 458 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงสัญญาจ้าง และการดูแลสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 
    ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับปรับปรุง 
    สวัสดิการในการดูแลด้านโภชนาการให้แก่เด็กให้ดีขึ้น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 
 
 



๑๑๙ 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5 
3. กระทู้ถามที่ 459 เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมบริเวณ 
    นอกแนวเขื่อนริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายจักรพันธ์  พรนิมิตร  (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
 กระทู้ถามที่ 433 เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยว 
    ในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยว 
    อย่างยั่งยืน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

กระทรวงพาณิชย์            จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 
 กระทู้ถามที่ 443 เรื่อง การก าหนดราคาประกันพืช ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์  (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  (นายสินิตย์  เลิศไกร) 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม             จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 
 กระทู้ถามที่ 448 เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 
กระทรวงวัฒนธรรม             จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
 กระทู้ถามที่ 453 เรื่อง การแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณบ้านฮอลันดา ศูนย์การเรียนรู้ 
    และโบราณสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
  (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) 
 



๑๒๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ             จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ๒๕๖5 
 กระทู้ถามที่ 456 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ 
    และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายมานพ  คีรีภูวดล  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 
กระทรวงคมนาคม             จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี 3 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
 กระทู้ถามที่ 462 เรื่อง ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากพระราชบัญญัติ 
    การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

๒.๑.๒ ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน           จ้านวน ๓๐ กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามที่ ๔๐๗ เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดิน 
  และทางหลวงชนบท 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๒. กระทู้ถามที่ ๔๑๐ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และมาตรฐาน 
 การศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English  

Program) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual  
Program) และหลักสูตรการเรียนการสอน ๓ ภาษา (Trilingual 
Program) 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 
๓. กระทู้ถามที่ ๔๑๑ เรื่อง การเตรียมพร้อมการท างานกับการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดี 

 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

๔. กระทู้ถามที่ ๔๑๒ เรื่อง การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  
 ในประเทศไทย 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 



๑๒๑ 

๕. กระทู้ถามที่ ๔๑๙ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าลาย 
  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๖. กระทู้ถามที่ ๔๒๑ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความคืบหน้า 
  ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

๗. กระทู้ถามที่ ๔๒๒ เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง  
  จังหวัดเลย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  (เพ่ือไทย/เลย) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๘. กระทู้ถามที่ ๔๒๔ เรื่อง การเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส ของกองบังคับการปราบปรามส านักงาน 
  ต ารวจแห่งชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

๙. กระทู้ถามที่ ๔๒๖ เรื่อง การซ้อมทรมานผู้ต้องหาของต ารวจ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

๑๐. กระทู้ถามที่ ๔๒๗ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

๑๑. กระทู้ถามที่ ๔๒๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความคืบหน้าในการแก้ไข 
  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

๑๒. กระทู้ถามที่ ๔๒๙ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้การคุ้มครองผู้เสียหาย 
 จากการค้ามนุษย์ การท างานในรูปแบบสหวิชาชีพ และการจัดการ 

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับประโยชน์จากการค้ามนุษย ์
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)  

ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

 



๑๒๒ 

๑๓. กระทู้ถามที่ ๔๓๔ เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  วิทยาเขตพัทลุง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม นายกรัฐมนตรี 
 

๑๔. กระทู้ถามที่ ๔๓๕ เรื่อง ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

๑๕. กระทู้ถามที่ ๔๓๖ เรื่อง การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

๑๖. กระทู้ถามที่ ๔๓๗ เรื่อง การย้ายซากดึกด าบรรพ์กลับมาไว้ในพ้ืนที่เดิม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๗. กระทู้ถามที่ ๔๓๙ เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๑๘. กระทู้ถามที่ ๔๔๑ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๑๙. กระทู้ถามที่ ๔๔๒   เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวฒันธรรมในระดับจังหวัด  
 อ าเภอ และต าบล 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

๒๐. กระทู้ถามที่ ๔๔๖ เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงวัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๒๑. กระทู้ถามที่ ๔๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้า ให้ถูกกฎหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๒๒. กระทู้ถามที่ ๔๕๐ เรื่อง ที่อยู่อาศัยที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable Housing) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 



๑๒๓ 

๒๓. กระทู้ถามที่ ๔๕๒ เรื่อง การขนย้ายดินที่โรงโม่หินน ามาพักกองไว้บนที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๒๔. กระทู้ถามที่ ๔๕๕ เรื่อง ขุดลอกห้วยชลัง ช่วงบ้านกระแมด ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง  
   จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๒๕. กระทู้ถามที่ ๔๕๗ เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
  จากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายมานพ  คีรีภูวดล  (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๒๖. กระทู้ถามที่ ๔๖๓ เรื่อง การอนุรักษ์บ้านโบราณ จังหวัดพัทลุง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 

๒๗. กระทู้ถามที่ ๔๖๔   เรื่อง การจัดท าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคาร 
                                   ผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางผ่องศรี  แซ่จึง  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๒๘. กระทู้ถามที่ ๔๖๕ เรื่อง แนวทางการก าหนดกรอบอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ 
ของหน่วยงานรัฐในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๒๙. กระทู้ถามที่ ๔๗๑   เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวนแห่งชาติ มาทับพ้ืนที่ 
                                   ท ากินของชาวบ้าน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม  นายกรัฐมนตรี 
 

๓๐. กระทู้ถามที่ ๔๗๒ เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ าทางท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ให้กับเกษตรกร ๖ ต าบล 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  (เพ่ือไทย/กาฬสินธุ์) 
 ตั้งถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 



๑๒๔ 

๒.๑.๓ กระทู้ถามท่ัวไปท่ีขอให้ตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา                                          
                                                                                              จ านวน  ๖  กระทู้ ดังนี้ 
 

๑. กระทู้ถามที่ ๔๒๕/ร.   เรื่อง   ความคืบหน้าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
      และการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
     ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
        ตั้งถาม   นายกรัฐมนตรี 
 

๒. กระทู้ถามที่ ๔๔๙/ร.  เรื่อง   มาตรการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  (พลังประชารัฐ/นครศรีธรรมราช) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๓. กระทู้ถามที่ ๔๕๔/ร.   เรื่อง   ความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ท่ีมีผลกระทบต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
  อันเนื่องมาจากมติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิ      

          การระดับเจ้าคณะจังหวัดถึง ๔ จังหวัด ในคราวเดียวกัน โดยไม่มี 
           เหตุผลสมควรและสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรมหาเถรสมาคม 

        ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
        ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

๔. กระทู้ถามที่ ๔๖๘/ร.   เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการขยายถนนทางหลวงแผ่นดิน 
                                                         หมายเลข ๓๖๔๘ (ทางเลี่ยงเมืองแกลง) และโครงการปรับปรุง 
                                                    ขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
                                                    ตั้งแต่บริเวณแยกบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ต าบลเชิงเนิน             
                                                    อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จนถึงแยกนายายอาม  
                                                    ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

๕. กระทู้ถามที่ ๔๖๙/ร.  เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่  
     และบ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับสูง โรงพยาบาลแกลง  
     อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

๖. กระทู้ถามที่ ๔๗๐/ร.  เรื่อง ขอทราบแนวทางการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                                    ข้อบังคับการประชุมประจ าเดือนของก านัน ผูใ้หญ่บ้านระดับอ าเภอ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



๑๒๕ 

กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องด าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา  

กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ านวน  ๑๘  กระทู้ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี       จ้านวน ๑๐ กระทู ้
 

   เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑.  กระทู้ถามที่ ๑๙๕/ร.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนริศ  ข านุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม  นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๓ ง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒.  กระทู้ถามที่ ๓๖๔/ร.  เรื่อง   กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเวนคืนที่ดิน 
      วัดเอ่ียมวรนุชเขตพระนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี  
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๓.  กระทู้ถามที่ ๓๖๙/ร.  เรื่อง   การแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ 
    โรค COVID - 19 ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสิมันต์  โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี  
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๔.  กระทู้ถามที่ ๓๗๒/ร.  เรื่อง   ขอทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓๒  
      แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
                                                    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี  
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
  

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๕.  กระทู้ถามที่ ๓๔๘/ร.  เรื่อง   การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์  
      จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี  
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 



๑๒๖ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๖.  กระทู้ถามที่ ๓๘๓/ร.  เรื่อง   ขอทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี  
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๗.  กระทู้ถามที่ ๓๙๖/ร.  เรื่อง   ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณและผลการด าเนินการ แผน ๗  
                                                    ด้านขับเคลื่อนประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี   
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ  ๑๑ ง วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๕ 
๘.  กระทู้ถามที่ ๓๐๗/ร.  เรื่อง    ขอทราบผลการด าเนินการตรวจสอบประเด็นการทุจริต 
      เรื่องถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี   
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ  ๑๗ ง วันที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๕ 
๙.  กระทู้ถามที่ ๓๗๘/ร.  เรื่อง   ขอทราบผลการด าเนินการในการจัดซื้อรับวัคซีนซิโนแวค  
    และการเยียวยาส าหรับคนไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี   
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

๑๐.    กระทู้ถามท่ี ๓๘๖/ร.  เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์ของแพทยสภา  
                                                    หลักเกณฑ์และวิธีการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                                                    และความคืบหน้าในการด าเนินการหลังพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
                                                         ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี   
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

กระทรวงการคลัง          จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

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



๑๒๗ 

กระทรวงคมนาคม            จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

   เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๓๕๕/ร.  เรื่อง   ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของ 

                   รถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ)  
 

กระทรวงศึกษาธิการ            จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

   เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๓๙๘/ร.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องออกจากระบบ                

                   การศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                   และเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและเด็กกลุ่มชายขอบอื่น ๆ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
     (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)  
 

กระทรวงพาณิชย์            จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

   เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามที่ ๓๐๓/ร.  เรื่อง   ขอทราบผลการด าเนินการก าหนดราคาสินค้าในมาตรการส าคัญ 

                   ที่ติดตามดูแล ๒๐๗ รายการ ใน ๓ ระดับ และสถานการณ์ 
                   โรคโควิด - 19 รอบที่ ๒ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
     (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม           จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

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



๑๒๘ 

กระทรวงอุตสาหกรรม           จ้านวน  ๒  กระทู้ 
 

   เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๑.  กระทู้ถามที่ ๐๓๘/ร.  เรื่อง   ปัญหาการท าเหมืองแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                   และการส ารวจแหล่งแร่โพแทชเพ่ิมเติมในจังหวัดสกลนคร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางสาวสกุณา  สาระนันท์ (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
     (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 
 

   เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒.  กระทู้ถามที่ ๑๔๖/ร.  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายปดิพัทธ์  สันติภาดา (อนาคตใหม่/พิษณุโลก) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
     (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

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



๑๒๙ 

๒.๒ กระทู้ถามท่ัวไปท่ีขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา  

ประธานอนุญาตให้ถามได้ (ปีท่ี ๑ – ปีท่ี ๓)                     ๔๒๙  กระทู้ 

ประกาศค าตอบในราชกิจจานุเบกษา (ปีที่ ๓ สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)              66  กระทู้ 

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ปีท่ี ๑ – ปีท่ี ๓)                                           199  กระทู้   

ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน             ๒  กระทู้ 

ตกไปเพราะสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง         ๑  กระทู้     

๒.๒.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
                แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 
 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี                จ านวน  17  กระทู้ 
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 159 ง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

1. กระทู้ถามที่ 225 ร.  เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
2. กระทู้ถามที่ 166 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลจัดค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

                                            การสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ๆ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี 
      (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
3.  กระทู้ถามที่ 185 ร.  เรื่อง ปัญหาควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ ซอยเทียนทะเล 26 
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 180 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 
4. กระทู้ถามที่ 209 ร.  เรื่อง ปัญหาสุนัข แมว ลิงจรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 
 



๑๓๐ 

5. กระทู้ถามที่ 229 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 232 ง วันที่ 28 กันยายน 2564 
6. กระทู้ถามที่ 238 ร.  เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 286 ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 
7. กระทู้ถามที่ 243 ร.  เรื่อง ขอทราบรัฐบาลมีหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการใดที่อ้างถึง 
  ในการประกอบเนื้อหาเพ่ือออกข้อก าหนด ออกตามความใน 
                                                    มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
                                                    พ.ศ. 2548 และการก าหนดมาตรการในอนาคต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 244 ง วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
8. กระทู้ถามที่ 247 ร.  เรื่อง การเรี่ยไรเงินของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
      (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 290 ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
9. กระทู้ถามที่ 259 ร.  เรื่อง ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ  

                                            ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
                                            ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

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



๑๓๑ 

11.  กระทู้ถามที่ 322 ร.  เรื่อง นโยบายการให้เงินอุดหนุนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนา 
                                            แห่งชาติ ท าให้เกิดข้อกังขาจากมติมหาเถรสมาคมครั้งที่                     
                                            12/2564 มติที่ 319/2564 ในคราวประชุมเม่ือวันที่  
                                            31 พฤษภาคม 2564 เข้าใจไปได้ว่า ภิกขุภาวะความเป็นภิกษุ  
                                            ย่อมสิ้นสุดลงในขณะที่เซ็น จ่าย ย้าย โอน ทรัพย์ เพราะมีไถยจิต 
                                            คิดยกัยอก หรือที่ฝ่ายบ้านเมือง เรียกว่า ฟอกเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
                                            จึงเป็นปัญหาในทางปฏิบัติกับทุกวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล (เพ่ือชาติ/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี   
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

12. กระทู้ถามที่ 326 ร.  เรื่อง ติดตามความคืบหน้ากรณีเครื่องบินต ารวจขนสุราผิดกฎหมาย  
       จากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี   
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 10 มกราคม 2565 
13. กระทู้ถามที่ 329 ร.  เรื่อง การปล่อยปละละเลยให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
      ถูกครอบง าจากบุคคลภายนอกท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ                   
                                                    ราชการในส่วนราชการนี้ เป็นผลท าให้เกิดความแตกแยก 
                                                    ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี  
   (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

14. กระทู้ถามที่ 330 ร.  เรื่อง ผลกระทบจากมติมหาเถรสมาคมที่สร้างความเสื่อมศรัทธา 
       และก่อให้เกิดความเสื่อมถอยต่อองค์กรมหาเถรสมาคม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี  
  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 17 มกราคม 2565 
15. กระทู้ถามที่ 272 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดใน 4 จังหวัด 
                                           ชายแดนใต้ 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 

     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 
 



๑๓๒ 

16. กระทู้ถามที่ 289 ร.  เรื่อง ปัญหามลภาวะทางเสียงของเครื่องบินในชุมชนหมากปรก หมู่ที่ 1  
                           ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 

     (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

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

กระทรวงการคลัง                จ านวน  10  กระทู้ 
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

1. กระทู้ถามที่ 215 ร.  เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
2. กระทู้ถามที่ 097 ร.  เรื่อง การแก้ไขใช้งบกลาง และยอดเงินเยียวยา ในปีงบประมาณ 2563 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 135 ง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
3. กระทู้ถามที่ 227 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 

 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 270 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
4. กระทู้ถามที่ 302 ร.  เรื่อง การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ออกใบก ากับภาษี 

                           โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 
 

 



๑๓๓ 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 303 ง วันที่ 11 ธันวาคม 2564 
5. กระทู้ถามที่ 358 ร.  เรื่อง ขอให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เร่งโอนเงินให้กับ
     นักเรียน นิสิต นักศึกษา และยกเลิกเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ผู้กู้  
                                                    ทั้ง กยศ. และ กรอ. ต้องท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ระหว่าง 
                                                    ปีการศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
                                                    โรคโควิด 19 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 313 ง วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
6.  กระทู้ถามที่ 346 ร.  เรื่อง ปัญหาการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีมีอัตราที่แตกต่างกัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 

 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 4 มกราคม 2565 
7. กระทู้ถามที่ 328 ร.  เรื่อง พิจารณาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต  
       และกรมศุลกากร เรียกรับเงินจากกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
       เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 318 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
8. กระทู้ถามที่ 355 ร.  เรื่อง ขอให้ทบทวนมาตรการที่เป็นการซ้ าเติมพ่อค้าแม่ขาย ที่เข้าร่วม
     โครงการ “เราชนะ” และ “คนละครึ่ง) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
   (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 

 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 24 ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
9. กระทู้ถามที่ 356 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการให้ความเป็นธรรม ตลอดจนเร่งเยียวยา 
                                                    ให้กับนางซูไมยะห์ มิงกะ ภรรยาของนายอับดุลเลาะห์ อีซอมูซอ  
       อย่างครบถ้วนตามที่เคยสัญญาเอาไว้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 



๑๓๔ 

10.  กระทู้ถามที่ 361 ร.  เรื่อง ปัญหาการด าเนินนโยบายของรัฐผ่านธนาคารพาณิชย์ที่มีขั้นตอน
     และเงื่อนไขมากเกินไป 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

(นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 จ านวน  4  กระทู้ 
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 168 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

1. กระทู้ถามที่ 253 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริม 
   วิสาหกิจชุมชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 275 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
2. กระทู้ถามที่ 267 ร.  เรื่อง การปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยล้อมไผ่ และล าห้วยทรายขาว  
    ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสิงหภณ  ดีนาง (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 259 ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
3. กระทู้ถามที่ 288 ร.  เรื่อง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก 
 ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ต้ังถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 299 ง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
4.  กระทู้ถามที่ 270 ร.  เรื่อง การซ่อมแซมฝายน้ าล้น มข. อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
  ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
  ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) 
 

กระทรวงคมนาคม                     จ านวน  9  กระทู้ 
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 139 ง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

1. กระทู้ถามที่ 241 ร.  เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายเดชอุดม - บุณฑริก  
   บริเวณสะพานข้ามล าน้ าโดมใหญ่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 



๑๓๕ 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 194 ง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 
2. กระทู้ถามที่ 268 ร.  เรื่อง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและแนวทางแก้ไขปัญหา 

                                            ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 232 ง วันที่ 28 กันยายน 2564 
3. กระทู้ถามที่ 260 ร.  เรื่อง ขอให้พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม 2 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 270 ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
4. กระทู้ถามที่ 292 ร.  เรื่อง ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ 
   จากการก่อสร้างถนนหลวงแผ่นดิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 18 มกราคม 2565 
5. กระทู้ถามที่ 299 ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างทางเลียบด่วนบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

6. กระทู้ถามที่ 301 ร.  เรื่อง ขอให้มีการท าประตูเปิด - ปิด บริเวณใต้สะพานทางด่วน  
พ้ืนที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา โครงการอนุรักษ์ลิงแสม 

ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 25 ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
7.  กระทู้ถามที่ 369 ร.  เรื่อง ปัญหาถนนทางหลวงหมายเลข 210 จังหวัดหนองบัวล าภู 

      ช ารุดเสียหาย 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 



๑๓๖ 

8.  กระทู้ถามที่ 370 ร.  เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดหนองบัวล าภู  
                                            ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืน       
                                            ที่ดินเพ่ือก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2420 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
     (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         จ านวน  5  กระทู้ 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 149 ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
1. กระทู้ถามที่ 234 ร.  เรื่อง ปัญหาการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 

                                            ส่วนต าบลอ่าวนางบนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ 
                                                    หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 228 ง วันที่ 22 กันยายน 2564 
๒. กระทู้ถามที่ 269 ร.  เรื่อง การบ าบัดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  
   จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 253 ง วันที่ 18 ตุลาคม 2564 
๓. กระทู้ถามที่ 258 ร.  เรื่อง ขอให้ทบทวนค าตอบกระทู้ถามที่ 027 ร. ในประเด็นการพิสูจน์

   สอบสวนสิทธิที่ดินท ากินของราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม อ่าวเคย 
   ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 



๑๓๗ 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 259 ง วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
4. กระทู้ถามที่ 264 ร.  เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประตูระบายน้ า ล าห้วยพะเนียงช ารุดเสียหาย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 6 ง วันที่ 10 มกราคม 2565 
5.  กระทู้ถามที่ 371 ร.  เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคของ

    ประชาชนในชุมชนคลองเจริญ ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา 
    จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา          จ้านวน  ๒  กระทู้ 
 

เล่ม 138 ตอนพิเศษ 219 ง วันที่ 14 กันยายน 2564 
1. กระทู้ถามที่ 261 ร.  เรื่อง การร้องเรียนให้ตรวจสอบการท างานของสมาคมกีฬาแบดมินตัน 

   แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

     (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

เล่ม 139 ตอนพิเศษ 26 ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
2. กระทู้ถามที่ 397 ร.  เรื่อง ขอให้พิจารณา และทบทวน การด าเนินโครงการ  

                                          “เราเที่ยวด้วยกัน” เพ่ือให้ผลประโยชน์ตกถึงผู้ประกอบการ 
                                          ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทย     

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ) 
 

กระทรวงยุติธรรม        จ้านวน  ๑  กระทู้ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 กระทู้ถามที่ 283 ร.  เรื่อง ปัญหาคุณภาพของพ้ืนที่ภายในเรือนจ าและสถานคุมขัง 
    ของเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
     (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 
 



๑๓๘ 

กระทรวงศึกษาธิการ           จ้านวน  ๘  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  
๑. กระทู้ถามที่ 248 ร.  เรื่อง ปัญหาการออกใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
2. กระทู้ถามที่ 275 ร.  เรื่อง แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 
   ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ (เพ่ือไทย/จังหวัดศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
3. กระทู้ถามที่ 280 ร.  เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ 
   ครอบครัวไม่มีรายได้ส่งเรียนต่อเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID-19) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
4. กระทู้ถามที่ 293 ร.  เรื่อง ขอคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติ 
    การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
5. กระทู้ถามที่ 294 ร.  เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กพิการ  
    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 
 
 



๑๓๙ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
6. กระทู้ถามที่ 352 ร.  เรื่อง ปัญหาเรื่องการช าระค่าเทอม ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
     การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
     ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖ ง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
7. กระทู้ถามที่ 344 ร. เรื่อง การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภายหลังการเกษียณอายุราชการ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
8. กระทู้ถามที่ 354 ร. เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงกรณีผู้ปกครองร้องเรียนการด าเนินการ 
       ทีไ่ม่เป็นธรรมของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
 

กระทรวงสาธารณสุข          จ้านวน  ๔  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๖ ง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
1. กระทู้ถามที่ 265 ร.  เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการปรับพ้ืนที่ทางเข้าโรงพยาบาลหนองบัวล าภู  
   จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
2. กระทู้ถามที่ 282 ร.  เรื่อง ขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  เชิงรุกในหลายพื้นท่ีเสี่ยง 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข 

(นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 
 



๑๔๐ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
3. กระทู้ถามที่ 298 ร.  เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีน การฉีดยาเชิงรุกให้กับประชาชน  
    ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๒ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
4. กระทู้ถามที่ 359 ร.  เรื่อง ขอให้เร่งเพ่ิมจ านวนคลินิกชุมชนอบอุ่น ให้ครอบคลุมการให้บริการ

    กับประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
       เขตภาษีเจริญ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                จ้านวน  ๒  กระทู ้
 

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

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามที่ 180 ร.  เรื่อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณชุมชนหลวงพ่อขาว  
      เขตบางขุนเทียน  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ 
     (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 
 
 
 
 
   



๑๔๑ 

กระทรวงอุตสาหกรรม        จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

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

กระทรวงวัฒนธรรม           จ้านวน  ๑  กระทู้ 
 

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

กระทรวงการต่างประเทศ                    จ้านวน  ๑  กระทู ้
 

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

กระทรวงพาณิชย์                     จ้านวน  ๑  กระทู ้
 

 กระทู้ถามที่ 357 ร.  เรื่อง ขอให้ก าหนดมาตรการในการควบคุมค่าธรรมเนียม   
                                            Food Delivery ที่มีความเป็นธรรม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์* 
      (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
 

กระทู้ถามที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา      จ านวน  ๑๙๙  กระทู้ 
  
1.  กระทู้ถามที่ ๐๒๖ ร.  เรื่อง ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๔๒ 

2.  กระทู้ถามที่ ๐๒๙ ร.  เรื่อง การขุดลอกคูคลองในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
3.  กระทู้ถามที่ ๐๔๙ ร.  เรื่อง การบริหารจัดการอาคารเรียนที่ถูกทิ้งร้างจากการเปิดเป็นโรงเรียน
     ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
4.  กระทู้ถามที่ ๐๕๑ ร.  เรื่อง ปัญหาการท าประมงชายฝั่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
5.  กระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าจืดบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
6.  กระทู้ถามที่ ๐๕๔ ร.  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยในเขต ๖ จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
7.  กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.  เรื่อง การทบทวนการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละทอ้งถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
8.  กระทู้ถามที่ ๐๖๐ ร.  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนของอาสาสมัครสาธารณสุข
     ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
9.  กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งรัดส่งมอบที่ดินราชพัสดุ
     ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาล
     ปลวกแดงในพ้ืนที่ใหม่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 
 



๑๔๓ 

10.  กระทู้ถามที่ ๐๖๙ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามคลองดาด หมู่ที่ ๑ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
11.  กระทู้ถามที่ ๐๗๐ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองอ้ายเหียก หมู่ที่ ๓ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์  
     จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
12.  กระทู้ถามที่ ๐๗๑ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองสะพาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๓ ต าบลป่ายุบ 
     ในอ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
13.  กระทู้ถามที่ ๐๗๒ ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ข้ามคลองโพล้ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ กับหมู่ท่ี ๕ ต าบลน้ า 

เป็นไปยังต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
14.  กระทู้ถามที่ ๐๗๙ ร.  เรื่อง การติดตั้งป้ายจราจรจ ากัดความเร็ว และป้ายจราจรจ ากัด 
     การบรรทุกน้ าหนักของยวดยานพาหนะ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
15.  กระทู้ถามที่ ๐๘๒ ร.  เรื่อง ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายอนันต์  ผลอ านวย  (พลังประชารัฐ/ก าแพงเพชร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
16. กระทู้ถามที่ ๐๘7 ร.  เรื่อง การพิจารณาศึกษาขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้ าเข่ือนอุบลรัตน์ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเก็บกักน้ าให้เพิ่มข้ึนและแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสมศักดิ์  คุณเงิน  (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 



๑๔๔ 

 
17. กระทู้ถามที่ 110 ร.  เรื่อง ปัญหาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการที่เชิงดอยสุเทพ  

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้างคา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
18. กระทู้ถามที่ 112 ร.  เรื่อง กรณีปัญหาในการขอรับเงินชดเชยเนื่องจากแรงงานว่างงาน 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
19. กระทู้ถามที่ 113 ร.  เรื่อง ปัญหาการรับมือของส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดในการเกิดวิกฤติ 

โรค COVID 19 รอบสอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
20. กระทู้ถามที่ 116 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ า (ฝายกั้นน้ าเค็ม)  

บริเวณคลองล าแพน หมู่ที่ 5 บ้านเนินยาง ต าบลคลองปูน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
21. กระทู้ถามที่ 123 ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในสังกัดที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ 
และตู้พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ต้ังถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
22. กระทู้ถามที่ 125 ร.  เรื่อง การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  

จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

23. กระทู้ถามที่ 131 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดส ารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ 
                                          ด าเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองน้ าเขียว ในเขตพ้ืนที่     
                                          อ าเภอแกลงและอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ผู้ตั้งกระทู้ถาม  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 

 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 



๑๔๕ 

24.   กระทู้ถามที่ 132 ร.  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการขอใช้ไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากิน 
ทางการเกษตรแก่ประชาชน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสิงหภณ  ดีนาง  (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
25.   กระทู้ถามที่ 143 ร.  เรื่อง การด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิม 

   ขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ    
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วธิีหนองบัวล าภู “แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล” 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
26. กระทู้ถามที่ 147 ร.  เรื่อง ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการ 

 ป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 
ภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท าลายร่างกาย  
ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้ง
แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือก าหนดแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
27.   กระทู้ถามที่ 149 ร.  เรื่อง น้ าในรางระบายน้ าของสวนสาธารณะบางแคภิรมย์ไหลซึม 

สร้างผลกระทบต่อประชาชนในซอยสุขสบาย 1 ถนนบางบอน 3  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
28.   กระทู้ถามที่ 150 ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการประกาศ 

ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
29.   กระทู้ถามที่ 152 ร.  เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพ้ืนที่ 

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



๑๔๖ 

30.   กระทู้ถามที่ 153 ร.  เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมขังตลอดทั้งปี บริเวณซอยแสมด า 1 ถนนแสมด า  
แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
31.   กระทู้ถามที่ 154 ร.  เรื่อง ปัญหาการใช้น้ าประปาของผู้อยู่อาศัยในซอยเทียนทะเล 22 แยก 5  

ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
32.   กระทู้ถามที่ 155 ร.  เรื่อง การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

ให้กับนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
เป็นกรณีพิเศษ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
33.   กระทู้ถามที่ 156 ร.  เรื่อง แนวทางการป้องกันปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากชุมชนบางกระดี่  

บริเวณคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
34.   กระทู้ถามที่ 161 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในพ้ืนที่หมู่ที่ 7  

(บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
และในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 (บ้านชากคอก), หมู่ที่ 5 (บ้านยางงาม), หมู่ที่ 6 
(บ้านคลองป่าไม้), หมู่ที่ 7 (บ้านเขาผักกูด), หมู่ที่ 9 (บ้านเขาวังไทร), 
หมู่ที่ 12 (บ้านคลองหวาย) ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

35.   กระทู้ถามที่ 165 ร.  เรื่อง การให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัติอากร 
                                            รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

36. กระทู้ถามที่ 168 ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๔๗ 

37. กระทู้ถามที่ 169 ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
38. กระทู้ถามที่ 1๗๐ ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประภูศักดิ์  จินตะเวช  (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
39.   กระทู้ถามที่ 174 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าท าร้าย 
      จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
40.   กระทู้ถามที่ 175 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันช้างป่าออกจากพ้ืนที่ต าบลหนองไร่  

     อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว  
     เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลการเกษตร 
     ของราษฎร และต่อตัวช้างป่า 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
41.   กระทู้ถามที่ 176 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าท าร้าย 
      จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ท่ี 4 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
42. กระทู้ถามที่ 177 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขต 
     บางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
43. กระทู้ถามที่ 178 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในซอยย่อยตลอดแนวของถนนแสมด า  
     ถนนสะแกงาม ถนนท่าข้าม ถนนอนามัยงามเจริญ และถนนบางกระดี่  
     เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๔๘ 

44. กระทู้ถามที่ 179 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ซอยเทียนทะเล26  
     เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
45. กระทู้ถามที่ 183 ร.  เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าแผนพัฒนาถนนแสมด า เขตบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
46. กระทู้ถามที่ 184 ร.  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนซอยเทียนทะเล 22 ซอยท่าข้าม 18  
     และซอยแสมด า 1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
47. กระทู้ถามที่ 191 ร.  เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
48. กระทู้ถามที่ 192 ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการยกเลิกท า Environmental Impact  
     Assessment หรือ EIA ในโครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่น  
     (Sea Wall) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
49.  กระทู้ถามที่ 194 ร.  เรื่อง การจัดตั้งส านักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวล าภู ส่วนแยกโนนสัง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
50. กระทู้ถามที่ 196 ร.  เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวมอญและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
51. กระทู้ถามที่ 197 ร.  เรื่อง การขุดลอกคลองบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  
     กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๔๙ 

52. กระทู้ถามที่ 198 ร.  เรื่อง ผลกระทบจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะ
     ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ต้ังถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
53. กระทู้ถามที่ 199 ร.  เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
54. กระทู้ถามที่ 200 ร. เรื่อง ปัญหาถนนเทียนทะเล 26 แยก 1, 3, 5 ระบายน้ าลงสู่คลองได้ช้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
55. กระทู้ถามที่ 206 ร.  เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ 
     ในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
56. กระทู้ถามที่ 211 ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการบ้านเอ้ืออาทร สมุทรสาคร  
     (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ชช. 4 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
57. กระทู้ถามที่ 21๒ ร.  เรื่อง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
58. กระทู้ถามที่ 218 ร.  เรื่อง การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในต าบลปางกู่ 
     อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
59. กระทู้ถามที่ 219 ร.  เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและซ้ าซากในต าบลปางกู่  

                                          อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



๑๕๐ 

60. กระทู้ถามที่ 220 ร.  เรื่อง การจัดให้มีความคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการท างาน  
     และการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
61. กระทู้ถามที่ 221 ร.  เรื่อง ปัญหาโฆษณาการพนันออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
62. กระทู้ถามที่ 224 ร.  เรื่อง การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
63. กระทู้ถามที่ 231 ร.  เรื่อง ปัญหาประชากรบางกลุ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
64. กระทู้ถามที่ 233 ร.  เรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบางขุนเทียน  

                                          กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
65. กระทู้ถามที่ 235 ร.  เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่เลียบคลองในเขตลาดกระบังใหส้ามารถใช้ประโยชน์ได ้
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
66.   กระทู้ถามที่ 236 ร.  เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 ให้เป็นข้าราชการ ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
67.   กระทู้ถามที่ 239 ร.  เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดให้ต้องมีการถอยร่นแนวอาคาร 

ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ ตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๕๑ 

68.   กระทู้ถามที่ 242 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
69.   กระทู้ถามที่ 244 ร.  เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการในมาตรการ Thailand Plus Package  

ระยะยาว 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
70.   กระทู้ถามที่ 245 ร.  เรื่อง การบริหารพ้ืนที่จัดประโยชน์ในโครงการการเคหะแห่งชาติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
71.   กระทู้ถามที่ 246 ร.  เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับมืดสนิท 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
72.   กระทู้ถามที่ 250 ร.  เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
73. กระทู้ถามที่ 251 ร.  เรื่อง การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถช าระค่าเช่า 

ของโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดงเนื่องจากได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

74.   กระทู้ถามที่ 252 ร.  เรื่อง ปัญหาการดูแลนักโทษในพ้ืนที่เรือนจ าที่ไม่มีคุณภาพ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 

75.   กระทู้ถามที่ 254 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้แก่ประชาชน 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
76.   กระทู้ถามที่ 255 ร.  เรื่อง ปัญหาการแพร่ข่าวด้านลัทธิความเชื่อ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



๑๕๒ 

77.   กระทู้ถามที่ 257 ร.  เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่บางขุนเทียน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
78.   กระทู้ถามที่ 262 ร.  เรื่อง การขอติดตั้งหัวจ่ายน้ าดับเพลิงฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
79.     กระทู้ถามที่ 263 ร.  เรื่อง มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
80.     กระทู้ถามที่ 266 ร.  เรื่อง การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสีชมพู  

จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสิงหภณ  ดีนาง (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
81.     กระทู้ถามที่ 271 ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างบ้านสระแก้ว - บ้านโคกสว่าง  

อ าเภอเปือยน้อย ไปจนถึงบ้านหนองบัวลอง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
82.   กระทู้ถามที่ 273 ร.  เรื่อง ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal  

                                            Unreported and Unregulated Fishing) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
83.     กระทู้ถามที่ 274 ร.  เรื่อง ปัญหาการท าท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้ าที่อ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9  

ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
84.     กระทู้ถามที่ 276 ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างต าบลคึมชาดและต าบลดอนดั่ง  

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



๑๕๓ 

85.     กระทู้ถามที่ 277 ร.  เรื่อง การเร่งรัดซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย ขก.3130  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
86.     กระทู้ถามที่ 278 ร.  เรื่อง ปัญหาถนนภายในซอยอนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
87.     กระทู้ถามที่ 279 ร.  เรื่อง ปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงคลองสาธารณะในเขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
88.     กระทู้ถามที่ 281 ร.  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพเพ่ือความมั่นคงของประชาชน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
89.     กระทู้ถามที่ 284 ร.  เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
90.    กระทู้ถามที่ 285 ร.  เรื่อง ขอให้มีการน าสาธารณูปโภคให้เข้าถึงประชาชน ซอยอนามัยงามเจริญ 38  

กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
91.     กระทู้ถามที่ 286 ร.  เรื่อง ปัญหานิติบุคคลที่อยู่ในอาคารชุดไม่สามารถจดทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
92.     กระทู้ถามที่ 287 ร.  เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10/7 หมู่ที่ 3  

ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๕๔ 

93.     กระทู้ถามที่ 290 ร.  เรื่อง ปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
94.     กระทู้ถามที่ 291 ร.  เรื่อง ขอทราบเหตุผล ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

ซื้อ “ทองค า” เพ่ิมกว่า 90 ตัน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
95.     กระทู้ถามที่ 295 ร.  เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
96.   กระทู้ถามที่ 296 ร.  เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

ริมทะเลหาดดอนทะเล หมู่ที่ 6 ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
97.     กระทู้ถามที่ 297 ร.  เรื่อง การบริหารจัดการ และการดูแลแรงงานข้ามชาติในบริเวณพ้ืนที่ 

ซอยเทียนทะเล 26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 
98.     กระทู้ถามที่ 300 ร.  เรื่อง ปัญหาการผูกขาดและการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้ออาหาร 

ให้แก่นักโทษ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
 99.     กระทู้ถามที่ 303 ร.  เรื่อง การคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
100.      กระทู้ถามที่ 304 ร.  เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนแสมด า แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 



๑๕๕ 

101.     กระทู้ถามที่ 305 ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
ผู้ถูกล่วงละเมิด (bully) ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
102.     กระทู้ถามที่ 307 ร.  เรื่อง การจัดหาระบบสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเขตบางขุนเทียน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
103.     กระทู้ถามที่ 308 ร.  เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานฝ่ายรักษา 
ความสะอาดทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
104.     กระทู้ถามที่ 309 ร.  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
105.     กระทู้ถามที่ 310 ร.  เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้ค าน าหน้านามตามชั้นยศ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
106.     กระทู้ถามที่ 312 ร.  เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้ค าน าหน้านาม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
107.     กระทู้ถามที่ 313 ร.  เรื่อง การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495  

ข้อ 8 (3) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
108.     กระทู้ถามที่ 314 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 



๑๕๖ 

109.     กระทู้ถามที่ 315 ร.  เรื่อง ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ 
ทางการแพทย์ 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
110.    กระทู้ถามที่ 316 ร.  เรื่อง การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ 

 และบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจากสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
111.  กระทู้ถามที่ 317 ร.  เรื่อง การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มี 
      อ านาจตราข้อบัญญัติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

112.  กระทู้ถามที่ 319 ร.  เรื่อง การน าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกลับมาใช้
      กับส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

113.   กระทู้ถามที่ 320 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีบริษัทประกันภัย 
      จ่ายเคลมประกันภัย Covid-19 ล่าช้า 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสมคิด  เชื้อคง (เพ่ือไทย/อุบลราชธานี) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

๑๑๔.  กระทู้ถามที่ 321 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการโฆษณาขาย 
                                        ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายดะนัย  มะหิพันธ์ (เพ่ือไทย/อ านาจเจริญ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

115.   กระทู้ถามที่ 323 ร.  เรื่อง  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการ
      มหาเถรสมาคมตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
      พ.ศ. 2505 ได้น าเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงให้ที่ประชุมมหาเถร
      สมาคมมีมติที่ผิดหลงท าให้ไม่มีสภาพบังคับ ส่งผลให้กระทบต่อ 
      ความน่าเชื่อถือของมหาเถรสมาคม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล (เพ่ือชาติ/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 



๑๕๗ 

116.    กระทู้ถามที่ 324 ร.  เรื่อง  ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาความไร้มาตรฐานในการเลือก
      ปฏิบัติกับพระสงฆ์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาว่าจะด าเนินการอย่างไรให้
      กลับเข้าสู่หลักนิติธรรมในระบบนิติรัฐ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
      ความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

117.    กระทู้ถามที่ 325 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยช่วยเหลือ 
      กลุ่มผู้เปราะบาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
118.   กระทู้ถามที่ 331 ร. เรื่อง การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
119.    กระทู้ถามที่ 332 ร.  เรื่อง การก าหนดให้มีบ านาญแก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
120.   กระทู้ถามที่ 333 ร.  เรื่อง การควบคุมและการจัดระบบบ่อนการพนันผิดกฎหมาย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
121.   กระทู้ถามที่ 334 ร.  เรื่อง ปัญหาราคาน้ ามันแพง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
122.   กระทู้ถามที่ 335 ร.  เรื่อง ปัญหาการบิดเบือนที่ให้ร้ายและน าความเสื่อมเสียให้กับสถาบัน 
      ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
123.   กระทู้ถามที่ 335 ร.  เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 



๑๕๘ 

124.   กระทู้ถามที่ 337 ร.  เรื่อง ปัญหามุ่งท าลายศาสนาอื่นด้วยการให้ข่าวบิดเบือนผ่านทาง 
      สื่อโซเชียลมีเดีย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  
125.   กระทู้ถามที ่338 ร.  เรื่อง ปัญหาการต่อใบอนุญาตการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหมืองหิน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
126.   กระทู้ถามที่ 339 ร.  เรื่อง การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยหลังการเปิดประเทศ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
127.   กระทู้ถามที่ 340 ร.  เรื่อง การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลชนิด B7 B10 และ B20 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
128.   กระทู้ถามที่ 341 ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
129.   กระทู้ถามที่ 342 ร.  เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
      ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
130.   กระทู้ถามที่ 343 ร.  เรื่อง การจัดสรรที่ดินท ากินและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้  
      ผู้ไม่มีอาชีพ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
131.   กระทู้ถามที่ 345 ร. เรื่อง การจัดให้มีสวัสดิการให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  
      สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภายหลังการเกษียณอายุ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
  



๑๕๙ 

132.   กระทู้ถามที่ 347 ร. เรื่อง การเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
      ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
133.    กระทู้ถามที่ 348 ร. เรื่อง ปัญหาการเข้าถึงการปลูกพืชกัญชาและกัญชงตามประกาศ 
                                                    กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  
                                                    พ.ศ. 2563 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
134.    กระทู้ถามที่ 349 ร. เรื่อง ปัญหาค่าโดยสารและมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน 
      ต้นทุนต่ า (โลว์คอสต์) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
135.    กระทู้ถามที่ 350 ร.  เรื่อง ขอให้มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ 
      ผู้น าศาสนา 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
136.    กระทู้ถามที่ 351 ร. เรื่อง ความคืบหน้าเรื่องการถ่ายโอนความรับผิดชอบการบริหารจัดการ 
      ท่าอากาศยานอุดรธานี กระบี่ และบุรีรัมย์ ให้บริษัท  
      ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
137.    กระทู้ถามที่ 353 ร. เรื่อง ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์รักษา 
      ความปลอดภัย และสภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
      ของกรมการท่าอากาศยานเกิดการช ารุดเสียหาย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
138.   กระทู้ถามที่ 360 ร. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการสัญจรและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
      บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 บริเวณสามแยกนาเหล่า 
      อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



๑๖๐ 

139.    กระทู้ถามที่ 362 ร. เรื่อง กองทุนพิเศษ ช่วยเหลือ แก้ไข และป้องกันปัญหาค่าครองชีพสูง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
140.    กระทู้ถามที่ 363 ร. เรื่อง ค่าชดเชยความเสี่ยงของบุคลากรในการตั้งด่านตรวจ ฉีดวัคซีน 
      นอกสถานที่  
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
141.    กระทู้ถามที่ 364 ร. เรื่อง ปัญหาระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
142.    กระทู้ถามที่ 365 ร. เรื่อง ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวน 
      รอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564  
      ตามสัญญาสัมปทาน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
143.    กระทู้ถามที่ 366 ร. เรื่อง การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
144.    กระทู้ถามที่ 367 ร. เรื่อง โครงการก่อสร้างฌาปนสถานพร้อมอาคารที่ใช้ในการประกอบ
      พิธีกรรมทางศาสนา 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
145.    กระทู้ถามที่ 368 ร. เรื่อง ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกล าไยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก 
                                                    โครงการจ าน าล าไยเมื่อปี 2547 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
146.    กระทู้ถามที่ 372 ร. เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

ของประชาชนในพื้นที่ 4 ชุมชน อ าเภอนากลาง  
จังหวัดหนองบัวล าภู  

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



๑๖๑ 

147.    กระทู้ถามที่ 373 ร. เรื่อง ปัญหาจากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าบริเวณปากคลอง 
      บางกระดี่ ในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
148.    กระทู้ถามที่ 374 ร. เรื่อง ขอให้ด าเนินการปรับปรุงฝายน้ าล้นใต้สะพานห้วยเสือเฒ่า  
      และฝายน้ าล้นบริเวณบ้านส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง  
      จังหวัดขอนแกน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
149.    กระทู้ถามที่ 375 ร. เรื่อง ความคืบหน้าโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า 
      บ้านห้วยไร่ ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
150.    กระทู้ถามที่ 376 ร. เรื่อง ขอให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ าหนองกรองแก้ว  
      จังหวัดขอนแก่น 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ขอนแก่น) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
151.    กระทู้ถามที่ 377 ร. เรื่อง ปัญหาการลักลอบเข้าประเทศไทยเพ่ือมาท าธุรกิจของกระบวนการ
      ชาวจีน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
152.    กระทู้ถามที่ 378 ร. เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดในวงกว้างในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
153.    กระทูถ้ามที่ 379 ร. เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าท้องถิ่นและมาตรการในทางปฏิบัติ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
154.    กระทู้ถามที่ 380 ร. เรื่อง ปัญหาผลกระทบจากการเปิดประเทศและแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ 
      เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 



๑๖๒ 

155.    กระทู้ถามที่ 381 ร. เรื่อง ปัญหาขยะในพ้ืนที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
156.    กระทู้ถามที่ 382 ร. เรื่อง ปัญหาที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนที่ทิ้งโครงการ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
157.    กระทู้ถามที่ 383 ร. เรื่อง ขอให้ช่วยหลือประชาชนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
      ที่ระบบสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
158.    กระทู้ถามที่ 385 ร. เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบจัดเก็บขยะ 
      ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
159.    กระทู้ถามที่ 386 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาประชาชนในพ้ืนที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  
เข็มแรกอย่างทั่วถึง 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
160.    กระทู้ถามที่ 387 ร. เรื่อง ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนของผู้ปกครองในการซื้อชุดตรวจ 
      Antigen Test Kit (ATK) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
161.    กระทู้ถามที่ 389 ร. เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของท่าอากาศยานนานาชาติสมุย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
162.   กระทู้ถามที่ 390 ร.  เรื่อง ปัญหาว่างงานของเด็กจบใหม่ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๖๓ 

163.   กระทู้ถามที่ 391 ร. เรื่อง ปัญหาความเหลื่อมล้ าการศึกษาไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
164.   กระทู้ถามที่ 392 ร. เรื่อง การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และสายสื่อสารตามเสาไฟฟ้า 
      ลงดินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเขตพ้ืนที่เมืองในจังหวัดต่าง ๆ 
      ทั่วประเทศ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
165.   กระทู้ถามที่ 393 ร. เรื่อง ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลและการสวมสิทธิ์การร่วมโครงการเราชนะ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
166.   กระทู้ถามที่ 394 ร. เรื่อง ปัญหาประชาชนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อไวรัส
      โคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
167.   กระทู้ถามที่ 395 ร. เรื่อง ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ
      ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ 
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
168.   กระทู้ถามที่ 396 ร. เรื่อง ปัญหาการระบาดของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
169.   กระทู้ถามที่ 399 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
                ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ถูกเรียกเงินคืนจากโครงการเราชนะ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
170.   กระทู้ถามที่ 400 ร. เรื่อง นโยบายปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าในปี 2565 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 



๑๖๔ 

171.    กระทู้ถามที่ 401 ร. เรื่อง ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

172.    กระทู้ถามที่ 402 ร. เรื่อง การก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ 
      อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

173.    กระทู้ถามที่ 403 ร. เรื่อง ความระส่ าระสายที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ไทยในการแต่งตั้ง 
      เจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

174.    กระทู้ถามที่ 404 ร. เรื่อง ปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยราชการ 
      ที่เก่ียวข้องตรวจสอบ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

175.    กระทู้ถามที่ 405 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาบริษัทประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 
      ของผู้เอาประกัน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 

176.    กระทู้ถามที่ 406 ร. เรื่อง ปัญหาน้ าเน่าเสียพ้ืนที่คลองสี่วา จังหวัดสมุทรสาคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายทองแดง  เบ็ญจะปัก (ก้าวไกล/สมุทรสาคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
177.    กระทู้ถามที่ 407 ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  
      1020 สายเชียงราย - อ าเภอเชียงของ ตอนบ้านหัวดอย  
      ถึงบ้านใหม่ดอยลาน จังหวัดเชียงราย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ (เพ่ือไทย/เชียงราย) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

178.    กระทู้ถามที่ 408 ร. เรื่อง การติดตามปัญหาข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ 
      เข้าตรวจยึดพื้นที่และรื้อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรการนโยบายทวงคืน
      ผืนป่าจากราษฎร หมู่ที่ 2 ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ 
      จังหวัดตรัง และหมู่ที่ 6 ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 



๑๖๕ 

179.    กระทู้ถามที่ 409 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดสรรโควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
      แก่ผู้พิการและนักกีฬาคนพิการ 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
180.    กระทู้ถามที่ 410 ร. เรื่อง ขอเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยความพิการเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ
      ในปัจจุบัน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
181.    กระทู้ถามที่ 411 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคระบาดของไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
      หรือ ASF 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายค าพอง  เทพาค า (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
182.    กระทู้ถามที่ 412 ร. เรื่อง การเยียวยาความเสียหายของผู้ซื้ออาคารชุดที่ถูกคณะกรรมการ
      ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งยึด 
      และอายัดให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายรังสิมันต์  โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
183.     กระทู้ถามที่ 413 ร. เรื่อง การพิจารณาการก่อสร้างถนนวงแหวนตัดทางหลวงหมายเลข 1001 
      อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิทยา  ทรงค า (เพ่ือไทย/เชียงใหม่) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
184.    กระทู้ถามที่ 414 ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและเร่งรัดโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า  
     หนองแหวน - ชากโดน และระบบท่อส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ 
     โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ าประแสร์  
     จังหวัดระยอง 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
185.  กระทู้ถามที่ 415 ร.  เรื่อง  ปัญหาผลกระทบการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษ 
     ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์ (เพ่ือไทย/นนทบุรี) 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 



๑๖๖ 

186.  กระทู้ถามที่ 416 ร.  เรื่อง  ปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจากการใช้ท่อระบายน้ าขนาดเล็ก  
      บริเวณทางหลวงหมายเลข 1001 ช่วงกิโลเมตรที่ 5  
      ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิทยา  ทรงค า (เพ่ือไทย/เชียงใหม่) 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
187.    กระทู้ถามที่ 417 ร. เรื่อง การใหส้ัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
      กรณีการบรรพชาอุปสมบทของสิบต ารวจตรี นรวิชญ์  บัวดก 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
188.     กระทู้ถามที่ 418 ร.  เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก าหนดต าแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นต าแหน่ง 

                               ประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” ให้แก่ “ผู้ประกอบวิชาชีพ                
                               การสาธารณสุขชุมชน” 

   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
   ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
189.    กระทู้ถามที่ 419 ร.  เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างและน้ าท่วมบริเวณถนนริมคลองวัดหวักระบือ 
      เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
190.   กระทู้ถามที่ 420 ร.  เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมขังในบริเวณสะพานรักษ์ทะเล คลองพิทยาลงกรณ์  
      เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ตั้งถาม    รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
191. กระทู้ถามที่ 421 ร.  เรื่อง ขอบเขตความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ในแบบสัญญาจะซื้อ 
     จะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุด 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
192. กระทู้ถามที่ 422 ร.  เรื่อง ข้าราชการบ านาญถูกละเมิดสิทธิยับยั้งการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ
     จากกรมบัญชีกลาง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 



๑๖๗ 

193. กระทู้ถามที่ 423 ร.  เรื่อง ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณากลั่นกรอง 
     การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
     ก่อนที่จะน าความกราบบังคมทลูพระกรุณาทราบฝา่ละอองธุลพีระบาท
     ว่าได้มีการด าเนินการโดยชอบ ปราศจากวาระแฝงเร้นประการใดหรือไม่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
194. กระทู้ถามที่ 424 ร.  เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
     ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นการแสดงส่อไปในทางท่ีอาจมีวาระ 
     ซ่อนเร้นและเป็นการแสดงพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการกระท า 
     เกินกว่าเหตุท าให้เกิดผลกระทบต่อวงการพระพุทธศาสนา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
195. กระทู้ถามที่ 425 ร.  เรื่อง ขอทราบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การฟ้ืนฟูความเสียหาย 
      จากกรณีน้ ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง ทั้งระยะสั้นและ 
      ระยะยาว และการป้องกันมิให้น้ ามันรั่วไหลลงทะเลซ้ ารอยอีกในอนาคต 
  ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
  ตั้งถาม    นายกรัฐมนตรี 
 
196. กระทู้ถามที่ 426 ร.  เรื่อง ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดออกระเบียบ 
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอยู่อาศัย 

  หรือท ากินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือการด ารงชีพอย่างเป็นปกติธุระ  
พ.ศ. .... (มาตรา 64 วรรคสี่) เพ่ือแก้ไขปัญหาราษฎรที่อยู่อาศัย 
ท ากินอยู่ก่อนก าหนดพ้ืนที่ เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และได้รับรองสิทธิท ากินมาแต่เดิม 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืช ปลูกพืชทดแทนในที่ดินท ากินท่ี
ได้รับสิทธินั้นได้ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
197. กระทู้ถามที่ 427 ร.  เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 
      อาคารเรียนทดแทนอาคารหลังเดิมท่ีช ารุดทรุดโทรมอย่างหนัก  
      ของโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง  
      จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



๑๖๘ 

198. กระทู้ถามที่ 428 ร.  เรื่อง ขอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง 
      ดับมืดเป็นเวลายาวนานไม่สามารถซ่อมบ ารุงให้สว่างได้ บนถนน 
      ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนทางหลวงหมายเลข 
344       (ถนนบ้านบึง - แกลง) และถนนทางหลวงหมายเลข 3648  
      (ถนนทางเลี่ยงเมืองแกลง) ในพ้ืนที่อ าเภอแกลง และอ าเภอวัง
จันทร์       จังหวัดระยอง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
199. กระทู้ถามที่ 429 ร.  เรื่อง การประกาศยกเลิกการเดินรถประจ าทางสาย 7 คลองขวาง -  
      หัวล าโพง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบ 
      อย่างมากต่อประชาชนผู้โดยสาร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวรภพ  วิริยะโรจน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
ขอถอน           จ านวน  2  กระทู ้
 

1.  กระทู้ถามที่ 205 ร.  เรื่อง การซ่อมแซมปรับปรุงถนนทางหลวงในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นางผ่องศรี  แซ่จึง (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
2. กระทู้ถามที่ 223 ร.  เรื่อง กลไกและเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน 
     การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   นายกรัฐมนตรี 
 
ตกไป          จ านวน  1  กระทู ้
 กระทู้ถามที่ 398 ร.  เรื่อง ขอให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจรงิ ขอ้กล่าวหาว่ามีการทุจริตงบประมาณ
      แก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการโคก หนอง นา โมเดล 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม   นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
   
  
 
 
 
 



๑๖๙ 

๓.  กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

ประธานอนุญาตให้ถามได้         ๗๘  กระทู้ 

ตอบแล้ว                                      ๔๖  กระทู้ 

ตกไป             ๒  กระทู้ 

ผู้ตั งกระทู้ถามขอถอน                                                       ๒๐  กระทู้ 

กระทู้ถามที่ต้องด้าเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา                              ๑๐  กระทู้ 
                                                              

๓.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้       จ านวน  ๓๓  กระทู ้                              

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี       จ านวน  14  กระทู้ 

       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 318  เรื่อง ปัญหาแม่น้ าแม่กลองตื้นเขิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

   (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 320 เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าคลองตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 316  เรื่อง การขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง ต าบลตาลโกน 
      อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล (เพ่ือไทย/สกลคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 321  เรื่อง การปรับปรุงและขยายพ้ืนที่การให้บริการของการประปา 
      ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 
 



๑๗๐ 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
5. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 324  เรื่อง ขอทราบผลด าเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง 

เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (National Single Emergency  
Number) ทั้ง 10 ศูนย์ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
6. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 325 เรื่อง ขอทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย 
      งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีไม่ได้ 
      ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด ในปีงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

(นายอนุชา  นาคาศัย) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
7. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 327 เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ 
      (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

(นายอนุชา  นาคาศัย) 
 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
8. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 322 เรื่อง การลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      สารสนเทศ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
  

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 
9. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 337 เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกรณีราคาปุ๋ย 
      และยาปราบศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(นายสินิตย์  เลิศไกร) 
 
 



๑๗๑ 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 339 เรื่อง ปัญหาสภาพถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ าที่ทรุดโทรม 
      และเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
11. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 333 เรื่อง ปัญหาการจัดการน้ าทั้งระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสิมันต์  โรม  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 

 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 
๑2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 351 เรื่อง การแยกขยะติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
       (COVID-19) และแนวทางการป้องกันการรับเชื้อ 
       จากโรคดังกล่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายบุญแก้ว  สมวงศ์ (เพ่ือไทย/ยโสธร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 
๑3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 353 เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษ 
       จากหมอกควันซึ่งเกิดจากไฟป่าอย่างยั่งยืน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนพพล  เหลืองทองนารา (เพ่ือไทย/พิษณุโลก) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                                               สิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
14. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 358 เรื่อง ความไม่สะดวกในการช าระค่าปรับจราจร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 (นายอนุชา  นาคาศัย) 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

กระทรวงมหาดไทย        จ านวน  12  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 313  เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรในเขต 
       ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 314  เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น 
       ในถนนบ้านนาดินจี่ ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน 
       จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ 
       อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 319 เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงการขุดลอกล าห้วยกุดนา 
      และโครงการขุดลอกล าห้วยนาน้อย บ้านโนนกุง 
      หมู่ที่ 3 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จงัหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 323 เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต าบลบุดี อ าเภอเมืองยะลา 
      จังหวัดยะลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
 

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



๑๗๓ 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
6. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 343 เรื่อง ขอขยายเขตประปา ในพ้ืนที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรธีรรมราช) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
7. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 344 เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง (พลังประชารัฐ/นครศรธีรรมราช) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 
8. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 349 เรื่อง การปรับปรุงถนนเพ่ือใช้สัญจรขึ้นไปยังส านักสงฆ์ 
      ถ้ าผาจันทร์ ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
      ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
9. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 359 เรื่อง การก าหนดผังเมือง บึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายปดิพัทธ์  สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

      ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
10. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 360 เรื่อง ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      กรณีการวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายปดิพัทธ์  สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      (นายทรงศักดิ์  ทองศรี) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
๑1. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 362  เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมท่ีดิน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย (ประชาธิปัตย์/ตรัง) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 



๑๗๔ 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
๑2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 364  เรื่อง การปรับปรุงสะพานข้ามล าห้วยส้มป่อย ต าบลนาด่าน 
       อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         จ านวน  5  กระทู้ 
 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 317  เรื่อง การพัฒนาพ้ืนที่ดงยาง ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง 
       จังหวัดราชบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

  ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 329 เรื่อง การแก้ปัญหาประชาชนบุกรุกป่า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายดะนัย  มะหิพันธ์ (เพ่ือไทย/อ านาจเจริญ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 340 เรื่อง การคัดค้านการก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ (พลังปะชารัฐ/ชัยภูมิ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 338 เรื่อง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองเดียง 
       พร้อมระบบกระจายน้ า ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอกันทรลักษ์ 
       จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
5. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 357 เรื่อง การก่อสร้างแหล่งน้ าตามแนวเชิงเขาภูแลนคา  
       อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ (เพ่ือไทย/ชัยภูมิ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 



๑๗๕ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           จ านวน  5  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 312  เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าดิบ อ่างเก็บน้ าห้วยตู้ 1 อ่างเก็บน้ าห้วยตู้ 2 
       และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 315 เรื่อง ขอให้สร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม บ้านนาดินจี่ 
      ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
      และบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง 
      จังหวัดอุดรธานี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 328 เรื่อง  การแก้ปัญหาภัยแล้งของกรมชลประทาน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายดะนัย  มะหิพันธ์ (เพ่ือไทย/อ านาจเจริญ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 342 เรื่อง  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว บ้านใหม่สวรรค์ 
      หมู่ที่ 11 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสรรค์  มณีรัตน์ (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 
5. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 348 เรื่อง  การขุดลอกบึงกลาง บ้านเชียงสือใหญ่ หมู่ที่ 1 
      ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนิยม  เวชกามา (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      (นายประภัตร  โพธสุธน) 
 
 
 



๑๗๖ 

กระทรวงคมนาคม         จ านวน  4  กระทู้ 
 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖4 
1. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 332 เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสิมันต์  โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

   (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 334 เรื่อง การเปิดฟีดเดอร์เชื่อมต่อจากรถสาธารณะ 
       สู่ชุมชนในพ้ืนที่ปทุมธานี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสิมันต์  โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

   (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 341 เรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนหมายเลข 106 
       จากอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ถึงอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสรรค์  มณีรัตน์ (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

   (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

       ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
4. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 365 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข 210 
       ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียน 
       ค าแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
       ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

   (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) 
 

กระทรวงการคลัง           จ านวน  1  กระทู้ 
 
 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 326 เรื่อง การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป 
      หรือรายย่อย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย) 

  ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 



๑๗๗ 

กระทรวงยุติธรรม                   จ านวน  1  กระทู้ 
 

 ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 350 เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร  เพียรชนะ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 

  ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
      (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม          จ านวน  1  กระทู้ 
 

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

   (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) 
 

กระทรวงสาธารณสุข          จ านวน  1  กระทู้ 
 

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

   (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์      จ านวน  3  กระทู้ 
 

    ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖4 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 336 เรื่อง การด าเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
       และความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
       ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
       และแนวทางในการผลักดันรา่งกฎหมายว่าดว้ยการด าเนินงาน 
       ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกันใน 
       ส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา 
       สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 

   (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

 



๑๗๘ 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 
2. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 346 เรื่อง การเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้พิการ การสร้างอาชีพ และสิ่งอ านวย 
       ความสะดวกส าหรับผู้พิการในชุมชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 

   (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

     ถาม – ตอบ  ปีท่ี ๓ ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 355 เรื่อง นโยบายของรัฐบาลเรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายรังสรรค์  มณีรัตน์ (เพ่ือไทย/ล าพูน) 
   ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 

   (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

กระทู้ท่ีตกไป                    จ านวน  ๒  กระทู ้
 

   ถาม – ตอบ  ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 3๓๖ เรื่อง การด าเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
       ของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
       โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแนวทางในการผลักดัน 

ร่างกฎหมายว่าดว้ยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหา 
รายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
   

   ถาม – ตอบ  ปีที ่๓ ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 354 เรื่อง มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
       การผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายเครื่องส าอางที่มีส่วนผสม 
       ของพลาสติกไมโครบีดส์อย่างเป็นรูปธรรม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนพพล  เหลืองทองนารา (เพ่ือไทย/พิษณุโลก) 

 

  ๓.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน        จ านวน  ๒๐  กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๔๕ เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการป้องกันกรณีที่พ่ีน้องประชาชน 
      โดนฉ้อโกงจากการซื้อของผ่านสื่อออนไลน์ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 



๑๗๙ 

๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๔๗ เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือดึงดูดและรองรับ 
      นักท่องเที่ยวในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  (พลังประชารัฐ/ชลบุรี) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๖ เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  (ภูมิใจไทย/ลพบุรี) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๖ เรื่อง ขอให้จัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอ าเภอสุวรรณคูหา 
      จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๗ เรื่อง ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 
 

๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๘ เรื่อง การด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๗. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๙ เรื่อง การย้ายซากดึกด าบรรพ์กลับมาไว้ในพ้ืนที่เดิม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๐ เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
      วิทยาเขตพัทลุง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายนริศ  ข านุรักษ์  (ประชาธิปัตย์/พัทลุง) 
 ตั้งถาม     นายกรัฐมนตรี 
 
๙. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๑ เรื่อง โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าหนองเดียงน้อย  

พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้ าและระบบอ่างพวง  
ต าบลเมือง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๑๘๐ 

๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๒ เรื่อง การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
      ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ - เชิงบันได 
      เขาพระวิหาร และจุดกลับรถทางหลวงหมายเลข ๒๔  
      สายโชคชัย - เดชอุดม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  (เพ่ือไทย/ศรีสะเกษ) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๓ เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าร้ายพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจารึก  ศรีอ่อน  (พลังท้องถิ่นไท/จันทบุรี) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๔ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายศาสตรา  ศรีปาน  (พลังประชารัฐ/สงขลา) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
๑๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ า 

                                                    เจ้าพระยา 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจักรพันธ ์ พรนิมิตร  (พลังประชารฐั/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
๑๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๗ เรื่อง สอบถามกรณีเรียกเงินคืนโครงการเราชนะและโครงการ 
                                                              คนละครึ่ง 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายจิรัฏฐ์   ทองสุวรรณ์  (ก้าวไกล/ฉะเชิงเทรา) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๑๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๙ เรื่อง การพัฒนาแม่น้ า คลอง แหล่งต้นน้ า ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวง 
       จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือป้องกันน้ าหลากน้ าท่วมในฤดูฝน 
       และหาวิธีกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  (พลังท้องถิ่นไท/ 

แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม     นายกรัฐมนตรี 
 
๑๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๐ เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
       และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  (พลังประชารัฐ/ยะลา) 
 ตั้งถาม     นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๘๑ 

๑๗. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๒ เรื่อง การน าเงินกองทุนน้ ามันเพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
      ด้วยแสงอาทิตย์ในชนบท 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 
๑๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๓ เรื่อง ไม่มีงบประมาณในการสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  (เพ่ือไทย/กาฬสินธุ์) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๑๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๘ เรื่อง การขอเอกสารสิทธิในพื้นที่หัวไร่ปลายนา ต าบลบงเหนือ 
      อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๒๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๙ เรื่อง การขอเอกสารสิทธิหรือออกประกาศให้เป็นพ้ืนที่สาธารณ 
      ประโยชน์ (เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน) ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒  
      บ้านหัวดอนหัน ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน  
      จังหวัดสกลนคร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นางอนุรักษ์  บุญศล  (เพ่ือไทย/สกลนคร) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา        จ านวน  ๑๐  กระทู้ 
 

๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๒ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔๗ โครงการในโมเดล 
      เศรษฐกิจ BCG 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
      วิจัยและนวัตกรรม 
 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๑ เรื่อง การก่อความร าคาญ กรณีธุรกิจฟาร์มรังนกแอ่นกินรัง 

                                                    ในเขตเมืองชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๓ เรื่อง โครงการขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  (ก้าวไกล/พิษณุโลก) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 



๑๘๒ 

๔. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๕ เรื่อง ปัญหากลิ่นจากกองขยะ ที่กองอยู่ในโรงงานบดขยะ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
๕. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๗๘ เรื่อง ปัญหาการดูแลบุตรของผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
๖. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๑ เรื่อง ปัญหาในวงการกีฬาของประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร) 
 ต้ังถาม     นายกรัฐมนตรี 
 
๗. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๔ เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน 
      นานาชาติกระบี่เป็นคลังสินค้า 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม     นายกรัฐมนตรี 
 
๘. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๕ เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน 
      นานาชาติกระบี่แบบครบวงจร 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  (ภูมิใจไทย/กระบี่) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
๙. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๖ เรื่อง การจัดระเบียบหลักเกณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระหว่าง 
      ข้าราชการส่วนกลางและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่เท่าเทียม 
      และไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
      แห่งราชอาณาจักรไทย 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายวรภพ  วิริยะโรจน์  (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๘๗ เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน 
      ในสถาบันอุดมศึกษาจ านวนร้อยละ ๘ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ  (ก้าวไกล/แบบบญัชีรายชื่อ) 
 ตั้งถาม     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
      วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
 
 



๑๘๓ 

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา  

กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี                          จ านวน  ๑  กระทู ้

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่  ๓๑๑/ร.  เรื่อง ปัญหาการก าจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม  
      และศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชนวัดสุวรรณาราม 
      อ าเภอสุวรรณาคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (หนองบัวล าภู/เพื่อไทย) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
 

กระทรวงการคลัง            จ านวน  ๓  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๒/ร.  เรื่อง ขอจัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอ าเภอสุวรรณคูหา 
      จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๖/ร.  เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ของประเทศไทย 
      ในรอบ ๕ ปี 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๘/ร.  เรื่อง การด ารงต าแหน่งของกรรมการธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
                                                               (มหาชน) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  (เพ่ือไทย/มุกดาหาร) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

กระทรวงคมนาคม            จ านวน  ๒  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๐/ร.  เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐  
                                                               ถนนอุดรธานี - เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนค าแสน       
                                                                       วิทยาสรรค์และโรงเรยีน บา้นกกค้อกกโพธิ์ ต าบลนากลาง  
                                                               อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี  (เพ่ือไทย/หนองบัวล าภู) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 
๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๗/ร.  เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปิดเส้นทางจราจร 
      อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม     นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ) 
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
      (นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ) 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์    จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๑๔๖/ร. เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชวีิตที่อยู่อาศัยภายในเคหะชุมชนธนบุรี  

(โครงการชุมชนหลวงพ่อขาว) 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม    นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
 ผู้ตอบกระทู้ถาม    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 
      (นายจุติ  ไกรฤกษ์) 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    จ านวน  ๑  กระทู้ 
 

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

 

 

 
 



๑๘๕ 

เร่ืองอื่น ๆ 
 
๑. เร่ืองรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญตัิ 
๑.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแลว้ จ านวน  ๓๗  เรือ่ง 
  

  ๑. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) 
  ๓. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) 
  ๔. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) 
  ๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
  ๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
  ๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  ๘. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๙. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๖๓/๒๕๖๔ 
  ๑๐. รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ๑๑. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑๒. รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
  ๑๓. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๘๙ - ๙๗/๒๕๖๔ 
  ๑๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
  ๑๕. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ๑๖. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑๗. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๑๘. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๑๙. รายงานการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบ
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



๑๘๖ 

  ๒๐. รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
  ๒๑. รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒๒. รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒๓. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  ๒๔. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
  ๒๕. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ๒๖. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ๒๗. รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า 
  ๒๘. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๒๙. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับงวด 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 
  ๓๐. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๓๑. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓๒. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๓๓. งานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓๕. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓๖. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๓๗. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๑.๒ รายงานทีบ่รรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา จ านวน  ๑๑  เรือ่ง 
  

  ๑. รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
  ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ๓. รายงานการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  ๔. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๑๘๗ 

  ๕. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๖. รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  ๗. รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ 
  ๘. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๓ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๙. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 
  ๑๐. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒  
  ๑๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 
๑.๓ รายงานทีร่อบรรจุระเบียบวาระการประชุม จ านวน  ๒  เรื่อง 
  

  ๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับ
ปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร         
๒.๑ บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา           จ านวน  ๑  เรื่อง 
  

  ๑. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเรียกตัว นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มายัง
พนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
๓. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๓.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแลว้ จ านวน  ๕  เรื่อง 
  

 ๑. รายงานสรุปผลการพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ 
 ๒. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ 
  ๓. รายงานการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หอการคา้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



๑๘๘ 

  ๔. รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาผู้แทนราษฎร  
(หมายเหตุ รายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
  ๕. รายงานการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๓.๒ รายงานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๑  เรื่อง 
  

  ๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภา
ผู้แทนราษฎร 
 
๔. ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
๔.๑ ต้ังกรรมาธิการสามัญ จ านวน  ๘  คณะ 
  

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางบุญญาพร นาตะธนภัทร เป็นกรรมาธิการแทน พลตรี ทรงกลด 
ทิพย์รัตน์ 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เป็นกรรมาธิการแทน นายอิสสระ สมชัย 
 
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๓ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายวุฒิพงษ์  นามบุตร 
เป็นกรรมาธิการ แทน นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเลือก นายชวน ชูจันทร์ เป็นกรรมาธิการแทน 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
 
๓. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต้าแหน่งที่ว่างลง ๒ ต้าแหน่ง เพราะ
สมาชิกภาพสิ นสุดลง  
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายรังสิมันต์  โรม และนางสุเนตตา   
แซ่โก๊ะ เป็นกรรมาธิการแทน นายวินท์  สุธีรชัย และนางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ แทน ตามล าดับ 
 
 
 



๑๘๙ 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นกรรมาธิการ แทน นายสิระ เจนจาคะ 
 
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาวสุภาพร  ก าเนิดผล เป็นกรรมาธิการ แทน นายชุมพล  จุลใส 
 
๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายนิยม ช่างพินิจ เป็นกรรมาธิการแทน นายชลน่าน ศรีแก้ว 
 
๗. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน เป็นกรรมาธิการแทน นายวิโรจน์  
ลักขณาอดิศร 
 
๘. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต้าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะลาออก 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายต่อศักดิ์ อัศวเหม  
เป็นกรรมาธิการแทน นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 
 
 
๙. ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนต้าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ นสุดลง  

-  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสันติ  กีระนันทน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

๔.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ           จ านวน  ๕  คณะ 
  

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบแทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุทิน แก้วพนา เป็นกรรมาธิการ  
แทนรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ 
 
๒. ตั งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  แทนต้าแหน่งที่ว่าง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก 

- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายจิตรกร  ว่องเขตกร เป็นกรรมาธิการแทน นางสาว
ปัทมาวดี  บุญโญภาส 

 
๓. ตั งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราช
ก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนต้าแหน่งที่ว่าง ๑ ต้าแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก 

- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นกรรมาธิการแทน นายสมศักดิ์  
พันธ์เกษม 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นกรรมาธิการแทน  นายวิโรจน์ 
ลักขณาอดิศร 
 
๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน เป็นกรรมาธิการแทน 
นางสาวสายใจ พรหมเดเวช 
 
๕. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  (Entertainment 
Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาด  ของตู้ เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์   
จ านวน ๒ ต าแหน่ง 
  - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง เป็นกรรมาธิการ 
แทน นายสิระ เจนจาคะ 



๑๙๑ 

   - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัน  อยู่บ ารุง เป็นกรรมาธิการแทน นายวิชาญ  
มีนชัยนันท์ 
 
๕. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
    แทนต้าแหน่งที่ว่าง จ านวน  ๓ ต าแหน่ง 
  

 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้บุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรในคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ ต าแหน่งตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. พลต ารวจเอก ปัญญา  มาแม่น 
๒. พลต ารวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา 
๓. นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช 

 

๖. ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม จ านวน  ๒  เรื่อง 
  

- เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม  
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
๑. เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๒
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
(ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ) 
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม  
 
๒) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๓
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม  
 
 



๑๙๒ 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๔
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม  
 
๔) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ครั้งที่ ๕
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม
นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม 

๒. เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 
 
๒) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ครั้งที่ ๒
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมรับทราบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎอนุญาตให้ขยาย
เวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชี
รายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ 
 
 



๑๙๓ 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  
นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ครั้งที่ ๓
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
ผลการด าเนินการ   
 - ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรมนายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ 
 
 
๗. การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี  
ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

- การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕๒ 
ของรัฐธรรมนูญ 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
สาระ ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง สืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวผิดพลาด
ในทุกด้านของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ าและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้ งแต่มีการยึดอ านาจ
จนถึงการบริหารของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลเดียวกัน การก่อหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรคระบาดในสัตว์ ปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
การน าทรัพยากรทางธรรมชาติและเงินแผ่นดินไปแลกเปลี่ยนและใช้จ่ายเพ่ือแก้ปัญหาการกระท าที่ผิดพลาด
ของนายกรัฐมนตรี ในกรณีเหมืองทองอัครา การแก้ปัญหาประมงล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนับ
แสนราย การปฏิรูปการเมืองตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่มีความคืบหน้า จึงเป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยจะได้ซักถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว และร่วมกันหาข้อสรุปเพ่ือเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



๑๙๔ 

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม                                           จ านวน  ๙๑๖  ข้อหารือ 
 

มีรายละเอียดการปรึกษาหารือแยกตามพรรคการเมืองและจ านวนครั้งการปรึกษาหารือของ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้  
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ     จ านวน  90  คน 
  1. นางสิรินทร  รามสูต   จ านวน     5     ครั้ง 
  2. นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ   จ านวน     6     ครั้ง 
  3. นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย   จ านวน     3     ครั้ง 
  4. นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ จ านวน     7     ครั้ง 
  5. นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์   จ านวน     5     ครั้ง 
  6. นายวันนวิัต ิ สมบูรณ์   จ านวน     2     ครั้ง 
  7. นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์   จ านวน     6     ครั้ง 
  8. นางสาวชนก  จันทาทอง   จ านวน     3     ครั้ง 
  9. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม   จ านวน     5     ครั้ง 
10. นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา   จ านวน     5     ครั้ง 
11. นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล   จ านวน     4     ครั้ง 
12. นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์   จ านวน     2     ครั้ง 
13. นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ   จ านวน     4     ครั้ง 
14. นางเทียบจุฑา  ขาวข า   จ านวน     5     ครั้ง 
15. นายนิยม  เวชกามา   จ านวน     8     ครั้ง 
16. นายสิงหภณ  ดีนาง   จ านวน     2     ครั้ง 
17. นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย   จ านวน     1     ครั้ง 
18. นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย   จ านวน     2     ครั้ง 
19. นายนิยม  ช่างพินิจ   จ านวน     2     ครั้ง 
20. นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์   จ านวน     4     ครั้ง 
21. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์   จ านวน     8     ครั้ง 
22. นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม   จ านวน     1     ครั้ง 
23. นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์   จ านวน     4     ครั้ง 
24. นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี   จ านวน     2     ครั้ง 
25. นางอาภรณ์  สาราค า   จ านวน     2     ครั้ง 
26. นางอนุรักษ์  บุญศล   จ านวน     8     ครั้ง 
27. นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์   จ านวน     3     ครั้ง 
28. นายบุญฐิณ  ประทุมลี   จ านวน     2     ครั้ง 
29. นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์   จ านวน     5     ครั้ง 
30. นายจิรทัศ  ไกรเดชา   จ านวน     4     ครั้ง 
 
31. นายสมคิด  เชื้อคง   จ านวน     3     ครั้ง 
32. นายวัน  อยู่บ ารุง   จ านวน     5     ครั้ง 

 



๑๙๕ 

33. นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม   จ านวน     8     ครั้ง 
34. นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์   จ านวน     4     ครั้ง 
35. นางสมหญิง  บัวบุตร   จ านวน     4     ครั้ง 
36. นายธนกร  ไชยกุล   จ านวน     5     ครั้ง 
37. นายบุญแก้ว  สมวงศ์   จ านวน     3     ครั้ง 
38. นายศรีเรศ  โกฎค าลือ   จ านวน     1     ครั้ง 
39. นางมนพร  เจริญศรี   จ านวน    10    ครั้ง 
40. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์   จ านวน     2     ครั้ง 
41. นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ   จ านวน     3     ครั้ง 
42. นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ ์  จ านวน     3     ครั้ง 
43. นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์   จ านวน     2     ครั้ง 
44. นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร   จ านวน     1     ครั้ง 
45. นางบุญรื่น  ศรีธเรศ   จ านวน     5     ครั้ง 
46. นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์   จ านวน     1     ครั้ง 
47. นายนพพล  เหลืองทองนารา   จ านวน     7     ครั้ง 
48. นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์   จ านวน     8     ครั้ง 
49. นางผ่องศรี  แซ่จึง   จ านวน     4     ครั้ง 
50. นายดะนัย  มะหิพันธ์   จ านวน     5     ครั้ง 
51. นายนิรมิต  สุจารี   จ านวน     3     ครั้ง 
52. นายเกษม  อุประ   จ านวน     4     ครั้ง 
53. นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย   จ านวน     2     ครั้ง 
54. นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ   จ านวน     4     ครั้ง 
55. นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์   จ านวน     3     ครั้ง 
56. นายประเสริฐ  บุญเรือง   จ านวน     7     ครั้ง 
57. นางสาวจิราพร  สินธุไพร   จ านวน     1     ครั้ง 
58. นายรังสรรค์  มณีรัตน์   จ านวน     7     ครั้ง 
59. นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์   จ านวน     3     ครั้ง 
60. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ   จ านวน     1     ครั้ง 
61. นายพีระเพชร  ศิริกุล   จ านวน     3     ครั้ง 
62. นายนพ  ชีวานันท์   จ านวน     1     ครั้ง 
63. นายประภูศักดิ์  จินตะเวช   จ านวน     1     ครั้ง 
64. นายสงวน  พงษ์มณี   จ านวน     2     ครั้ง  
65. นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม   จ านวน     6     ครั้ง 
66. นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์   จ านวน     3     ครั้ง 
67. นางสาวละออง  ติยะไพรัช   จ านวน     7     ครั้ง 
68. นางสาวสกุณา  สาระนันท์   จ านวน     3     ครั้ง 
69. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์   จ านวน     3     ครั้ง 
70. นายองอาจ  วงษ์ประยูร   จ านวน     2     ครั้ง 



๑๙๖ 

71. นายโกศล  ปัทมะ   จ านวน     4     ครั้ง 
72. นายศุภชัย  นพข า   จ านวน     1     ครั้ง 
73. นายชูศักดิ์  แอกทอง   จ านวน     1     ครั้ง 
74. นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์   จ านวน     1     ครั้ง 
75. นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ   จ านวน     1     ครั้ง 
76. นายบัลลังก์  อรรณนพพร   จ านวน     3     ครั้ง 
77. นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์   จ านวน     1     ครั้ง 
78. นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ   จ านวน     3     ครั้ง 
79. นายขจิตร  ชัยนิคม   จ านวน     1     ครั้ง 
80. นายจตุพร  เจริญเชื้อ   จ านวน     1     ครั้ง 
81. นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์ จ านวน     1     ครั้ง 
82. นายฉลาด  ขามช่วง   จ านวน     3     ครั้ง 
83. นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์   จ านวน     1     ครั้ง 
84. นายไพจิต  ศรีวรขาน   จ านวน     1     ครั้ง 
85. นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ   จ านวน     0     ครั้ง 
86. นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน   จ านวน     2     ครั้ง 
87. นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี   จ านวน     1     ครั้ง 
88. นายไตรรงค์  ติธรรม   จ านวน     2     ครั้ง 
89. นายมานะ  โลหะวณิชย์   จ านวน     1     ครั้ง 
90. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล   จ านวน     1     ครั้ง 
      รวม   300   ครั้ง 
 
พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกปรึกษาหารือ     จ านวน  56  คน 
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรชัย  อินทร์สุข จ านวน     2     ครั้ง 
 2. รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ  จ านวน     4     ครั้ง 
 3. นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก   จ านวน     5     ครั้ง 
 4. นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ   จ านวน     4     ครั้ง 
 5. นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์   จ านวน     2     ครั้ง 
 6. นายกองตรี  อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ  จ านวน     5     ครั้ง 
 7. นางสาวฐิติภัสร ์ โชติเดชาชัยนันต์  จ านวน     4     ครั้ง 
 8. นายเกษม  ศุภรานนท์   จ านวน     3     ครั้ง 
 9. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข   จ านวน     6     ครั้ง 
10. นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร   จ านวน     2     ครั้ง 
11. นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ   จ านวน     4     ครั้ง 
12. นายภูดิท  อินสุวรรณ ์ จ านวน     3     ครั้ง 
13. นายจักรพันธ์  พรนิมิตร   จ านวน     2     ครั้ง 
14. ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง   จ านวน     6     ครั้ง 
15. นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ  จ านวน     3     ครั้ง 



๑๙๗ 

16. นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี   จ านวน     5     ครั้ง 
17. นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา   จ านวน     7     ครั้ง 
18. นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร   จ านวน     2     ครั้ง 
19. นายสุรชาติ  ศรีบุศกร   จ านวน     5     ครั้ง 
20. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ  จ านวน     4     ครั้ง 
21. พันต ารวจโท ฐนภัทร  กติติวงศา   จ านวน     5     ครั้ง 
22. นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์   จ านวน     1     ครั้ง 
23. นายสุชาติ  อุสาหะ   จ านวน     3     ครั้ง 
24. ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี   จ านวน     6     ครั้ง 
25. นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์   จ านวน     3     ครั้ง 
26. นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง   จ านวน     4     ครั้ง 
27. นายอนุชา  น้อยวงศ์   จ านวน     3     ครั้ง 
28. นายศาสตรา  ศรีปาน   จ านวน     3     ครั้ง 
29. นายพยม  พรหมเพชร   จ านวน     5     ครั้ง 
30. นายสัญญา  นิลสุพรรณ   จ านวน     3     ครั้ง 
31. นายมานัส  อ่อนอ้าย   จ านวน     2     ครั้ง 
32. นายกฤษณ์  แก้วอยู่   จ านวน     2     ครั้ง 
33. นายอัครวัฒน์  อัศวเหม   จ านวน     2     ครั้ง 
34. นางสาวภาดาท์  วรกานนท์   จ านวน     4     ครั้ง 
35. นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล   จ านวน     1     ครั้ง 
36. นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์   จ านวน     3     ครั้ง 
37. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์   จ านวน     4     ครั้ง 
38. นายรณเทพ  อนุวัฒน์   จ านวน     2     ครั้ง 
39. นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ   จ านวน     4     ครั้ง 
40. นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา   จ านวน     2     ครั้ง 
41. นายประทวน  สุทธิอ านวยเดช   จ านวน     1     ครั้ง 
42. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  จ านวน     2     ครั้ง 
43. นายศิริพงษ์  รัสมี   จ านวน     4     ครั้ง 
44. นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย   จ านวน     1     ครั้ง 
45. นายจีรเดช  ศรีวิราช   จ านวน     5     ครั้ง 
46. นายวันชัย  ปริญญาศิริ   จ านวน     1     ครั้ง 
47. นายสมศักดิ์  คุณเงิน   จ านวน     1     ครั้ง 
48. นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชยั   จ านวน     1     ครั้ง 
49. นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง   จ านวน     1     ครั้ง 
50. นายจักรัตน์  พ้ัวช่วย   จ านวน     1     ครั้ง 
51. นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ   จ านวน     1     ครั้ง 
52. นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ   จ านวน     1     ครั้ง 
53. นายวีระกร  ค าประกอบ   จ านวน     1     ครั้ง 



๑๙๘ 

54. นายชวน  ชูจันทร์  จ านวน     2     ครั้ง 
55. นายต่อศักดิ์  อัศวเหม จ านวน     1     ครั้ง 
56. นายสายัณห์  ยุติธรรม   จ านวน     1     ครั้ง 

          รวม   165  ครั้ง 
 

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



๑๙๙ 

33. นายขวัญเลิศ  พานิชมาท   จ านวน     1     ครั้ง 
รวม   124  ครั้ง 

 
พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน 26 คน 
 1. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย   จ านวน     1     ครั้ง 
 2. นายบัญญัติ  เจตนจันทร์   จ านวน     9     ครั้ง 
 3. นายนริศ  ข านุรักษ์   จ านวน     7     ครั้ง 
 4. นายประกอบ  รัตนพันธ์   จ านวน     9     ครั้ง 
 5. พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่   จ านวน     9     ครั้ง 
 6. นางกันตวรรณ  ตันเถียร   จ านวน     5     ครั้ง 
 7. นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ   จ านวน     1     ครั้ง 
 8. นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี   จ านวน     4     ครั้ง 
 9. นางสาววชริาภรณ์  กาญจนะ   จ านวน     6     ครั้ง 
10. นายสาคร  เกี่ยวข้อง   จ านวน     4     ครั้ง 
11. นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช   จ านวน     3     ครั้ง 
12. นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู   จ านวน     1     ครั้ง 
13. นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี   จ านวน     2     ครั้ง 
14. นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล   จ านวน     4     ครั้ง 
15. นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ   จ านวน     5     ครั้ง 
16. นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์   จ านวน     5     ครั้ง 
17. นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม   จ านวน     1     ครั้ง 
18. นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย   จ านวน     2     ครั้ง 
19. นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์   จ านวน     2     ครั้ง 
20. นายวุฒิพงษ์  นามบุตร   จ านวน     3     ครั้ง 
21. นายชัยชนะ  เดชเดโช   จ านวน     2     ครั้ง 
22. นายสุทัศน์  เงินหมื่น   จ านวน     2     ครั้ง 
23. นายมนตรี  ปาน้อยนนท์   จ านวน     3     ครั้ง 
24. นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล   จ านวน     1     ครั้ง 
25. นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ   จ านวน     1     ครั้ง 
26. นางสาวสุภาพร  ก าเนิดผล  จ านวน     1     ครั้ง 

 รวม    93   ครั้ง 

พรรคก้าวไกล มีสมาชิกปรึกษาหารือ จ านวน 31 คน 
 1. นายศักดินัย  นุ่มหนู   จ านวน     12    ครั้ง 
 2. นายปดิพัทธ์  สันติภาดา   จ านวน       6    ครั้ง 
 3. นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์   จ านวน       2    ครั้ง 
 4. นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร   จ านวน       6    ครั้ง 
 5. นายองค์การ  ชัยบุตร   จ านวน       5    ครั้ง 
 6. นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์   จ านวน     9     ครั้ง 



๒๐๐ 

 7. นายวุฒินันท์  บุญชู   จ านวน     4     ครั้ง 
 8. นายมานพ  คีรีภูวดล   จ านวน     6     ครั้ง 
 9. นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์   จ านวน     4     ครั้ง 
10. นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์   จ านวน     4     ครั้ง 
11. นายทศพร  ทองศิริ   จ านวน     4     ครั้ง 
12. นายจรัส  คุ้มไข่น้ า จ านวน     3     ครั้ง 
13. นายสุเทพ  อู่อ้น   จ านวน     4     ครั้ง 
14. นายทวีศกัดิ์  ทักษิณ   จ านวน     2     ครั้ง 
15. นายรังสิมันต์  โรม   จ านวน     2     ครั้ง 
16. นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์   จ านวน     4     ครั้ง 
17. นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน   จ านวน     6     ครั้ง 
18. นายค าพอง  เทพาค า   จ านวน     4     ครั้ง 
19. นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน   จ านวน     2     ครั้ง 
20. นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์   จ านวน     3     ครั้ง 
21. นายอภิชาติ  ศิริสุนทร   จ านวน     2     ครั้ง 
22. นางสาววรรณวิภา  ไม้สน   จ านวน     1     ครั้ง 
23. นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล   จ านวน     5     ครั้ง 
24. นางสาวเบญจา  แสงจันทร์   จ านวน     2     ครั้ง 
25. นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ   จ านวน     1     ครั้ง 
26. นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์   จ านวน     3     ครั้ง 
27. นายทองแดง  เบ็ญจะปัก   จ านวน     3     ครั้ง 
28. รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ   จ านวน     1     ครั้ง 
29. นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา  จ านวน     2     ครั้ง 
30. นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม   จ านวน     1     ครั้ง 
๓๑. พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์   จ านวน     1     ครั้ง 
 รวม   114   ครั้ง 
 
พรรคพลังท้องถิ่นไท มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  4  คน 
1. นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ จ านวน     6     ครั้ง  
2. ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม จ านวน     1     ครั้ง 
3. นายจารึก  ศรีอ่อน   จ านวน     6     ครั้ง 
4. นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์   จ านวน     1     ครั้ง 
         รวม   14    ครั้ง 
 
 
 
 
พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  4  คน 



๒๐๑ 

1. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ จ านวน     8     ครั้ง 
2. นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย จ านวน     2     ครั้ง  
3. นายอนุรักษ์  จุรีมาศ   จ านวน     1     ครั้ง 
4. นายสรชัด  สุจิตต์   จ านวน     1     ครั้ง 

รวม    12    ครั้ง 
 

พรรคเสรีรวมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  4  คน 
1. นางสาวธนภร  โสมทองแดง จ านวน     4     ครั้ง 
2. นายประสงค์  บูรณพงศ์ จ านวน     2     ครั้ง 
3. นายเรวัตร  วิศรุตเวช จ านวน     2     ครั้ง 
4. นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา   จ านวน     8     ครั้ง 

รวม   12    ครั้ง 

พรรคประชาชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  5  คน 
1. นายอับดุลอายี  สาแม็ง จ านวน     5     ครั้ง 
2. นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ จ านวน     0     ครั้ง 
3. นายสมมุติ  เบญจลักษณ์ จ านวน     6     ครั้ง 
4. นายกูเฮง  ยาวอหะซัน   จ านวน     5     ครั้ง 
5. นายซูการ์โน  มะทา  จ านวน     2     ครั้ง 

รวม   18     ครั้ง 

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายปรีดา  บุญเพลิง จ านวน     9     ครั้ง 
     รวม     9     ครั้ง 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 

1. นางเนตตา  แซ่โก๊ะ จ านวน     4     ครั้ง 
                                                                                         รวม     4     ครั้ง 

พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ จ านวน    11    ครั้ง 

รวม    11    ครั้ง 

พรรคพลังปวงชนไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายนิคม  บุญวิเศษ จ านวน     5     ครั้ง 

รวม    5     ครั้ง 
พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายสุรทิน  พิจารณ์ จ านวน     5     ครั้ง 

รวม    5     ครั้ง 



๒๐๒ 

พรรคไทรักธรรม มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค จ านวน     6     ครั้ง 

รวม    6     ครั้ง 

พรรคพลังชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร จ านวน     4     ครั้ง 
 รวม    4     ครั้ง 

พรรคไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ จ านวน     2     ครั้ง 

รวม    2     ครั้ง 

พรรคพลเมืองไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ จ านวน     2     ครั้ง 

รวม    2     ครั้ง 

พรรคพลังธรรมใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายระวี  มาศฉมาดล จ านวน     5     ครั้ง 

รวม    5     ครั้ง 

พรรคเศรษฐกิจใหม ่มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  1  คน 
1. นายภาสกร  เงินเจริญกุล   จ านวน     2     ครั้ง 

รวม    2     ครั้ง 

พรรคเศรษฐกิจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ   จ านวน  3  คน 
1. นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ   จ านวน     3     ครั้ง 
2. นายสมศักดิ์  คุณเงิน   จ านวน     1     ครั้ง 
3. นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข   จ านวน     1     ครั้ง 
 รวม    5     ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๒๐๓ 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 

๑. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ จ านวน  ๖  ฉบับ     
  

๑. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ   คณะรัฐมนตรี 
สาระ   ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต ารวจ และการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ 
ผลการด าเนินการ   
  - รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จ านวน ๔๙ คน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. 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 
และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน จึงสมควรมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการด าเนินการ   
  - รัฐสภาได้พิจารณาหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
   - ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้ งที่  ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง)  วันอังคาร  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐสภาพิจารณาต่อจากการประชุม ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๔๙ คน เพื่อพิจารณา 
 
 
 
 



๒๐๔ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี 
สาระ   ร่างพระราชบัญญัติส ่งเสริมการเร ียนรู ้ พ.ศ. . . . . เป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิร ูปการศึกษา  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๔) ให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้ผู้อยู่ใน
วัยเรียนให้เข้าถึงการเรียนรู ้และแหล่งการเรียนรู ้อย่างทั ่วถึง โดยร่างพระราชบัญญัติก าหนด ให้ยกเลิก  
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให้มีสถาบันพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้  เปลี่ยนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็น  
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ทุกจังหวัดนอกจาก กทม. จัดตั้งส านักงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ประจ าจังหวัดเพ่ือก ากับ ดูแล และสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
และส่วนร่วมการเรียนรู้ ทั้งนี ้ได้ก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 
โอนย้ายเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และให้เลขาธิการส านักงานการศึกษานอกระบบฯ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินการ 
  - รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน ๔๙ คน เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....  
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ ด้วย มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่า
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบ
ความคืบหน้าได้ อันจะยังประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็ว  โดยร่าง
พระราชบัญญัติมีการก าหนดมาตราการต่าง ๆ  เช่น ให้มีการด าเนินการทางวินัย กับเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม หากท างานล่าช้าเกินสมควรแก่เหตุและไม่มีเหตุสมควร พร้อมให้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือวิธีอ่ืนที่ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก 
ผลการด าเนินการ 
  - รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. …. 



๒๐๕ 

ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี 
สาระ ปรับปรุงกฎหมายในการก าหนดโทษอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือมาตรการลงโทษให้
เหมาะสมกับการกระท าความผิด และฐานะผู้กระท าความผิดเพ่ือไม่ให้บุคคลต้องรับโทษหนักเกินไป หรือต้อง
รับภาระในการรับโทษที่แตกต่างกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
สามารถช าระค่าปรับได้ แต่ผู้ที่มีฐานะยากจนต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ และต้องถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ขณะที่นานาประเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนบทลงโทษความผิดอาญาเป็นมาตรการอ่ืนที่ไม่ใช่โทษ
อาญามากขึ้น โดยก าหนดความผิดลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและไม่
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือไม่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
อย่างกว้างขวางให้เป็นความผิดทางพินัยไม่ถือเป็นความผิดอาญา และก าหนดค่าปรับพินัยส าหรับผู้ฝ่ าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งการก าหนดค่าปรับเป็นพินัย คือ ก าหนดให้พิจารณาให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง ได้แก่ 
ระดับผลกระทบ ความรู้ผิดชอบ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม  สุขภาพ ภาวะแห่ง
จิต ประโยชน์ที่ผู้กระท าผิดหรือบุคคลอื่นได้รับจากการกระท า รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ท าความผิด 
ทั้งนี้ การช าระค่าปรับสามารถผ่อนช าระได้ 
ผลการด าเนินการ 
 - รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๖. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ผู้เสนอ    คณะรัฐมนตรี  
สาระ ก าหนดให้การขออนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน รับจดแจ้ง รวมถึงการแจ้งผล  จ่ายเงิน และรับ
สว ัสด ิการจากหน่วยงานของร ัฐ เป ็นร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส ์ แต ่จะเว ้นไม ่ให ้ใช ้ก ับการจดทะเบ ียน
อสังหาริมทรัพย์ ขอจดทะเบียน สมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม ขอมีบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง  
ผลการด าเนินการ 
  - รัฐสภาลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  
๒. การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒.๑ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  
      ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการของเจ้าหน้าที่           จ้านวน  ๓  ฉบับ 
 

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



๒๐๖ 

๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  (แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ
ของบุคคลและชุมชน) 
ผู้เสนอ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ 
 
๒.๒ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  
      ที่รัฐสภาไม่เหน็ชอบ                                                             จ้านวน  ๑  ฉบับ 
 

 

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา ๖๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๗ มาตรา ๑๕๙ วรรคแรก เพิ่มมาตรา ๑๙๓/๑ มาตรา ๑๙๓/๒ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 
๑๑ หมวด ๑๒ มาตรา ๒๕๖ หมวด ๑๖ ยกเลิกมาตรา ๒๖๙ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒  
และมาตรา ๒๗๙) 
ผู้เสนอ นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๓๕,๒๔๗ คน 
 
๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่าง 
      การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ         จ้านวน  ๑๐  ฉบับ 
 

 

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... จ้านวน ๔  ฉบับ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
  นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
   นายวิเชียร  ชวลิต 
  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 
สาระ แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน โดยให้ใช้บัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ และการค านวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับ
จ านวนคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน  
การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการเลือกตั้งและการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 
 
ผลการด าเนินการ 
 



๒๐๗ 

   - รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา 
จ านวน ๔๙ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ้านวน ๖ ฉบับ 
ผู้เสนอ  พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
 นายชลน่าน  ศรีแก้ว 
 นายวิเชียร  ชวลิต 
  นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ 
 นายอนันต์  ผลอ านวย 
 คณะรัฐมนตรี 
สาระ แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อย
คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจ านวนหนึ่งร้อยคน สมควรแก้ไขวิธีการสรรหาผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้สอดคล้องกัน   
ผลการด าเนินการ 
 - รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของ คณะรัฐมนตรี นายวิเชียร  ชวลิต กับคณะ และนายอนันต์  ผลอ านวย 
กับคณะ และได้ลงมติ ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ พันต ารวจเอก ทวี  
สอดส่อง กับคณะ นายชลน่าน  ศรีแก้ว กับคณะ และนายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ ดังนั้น  จึงถือว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เป็นอันตกไป จากนั้นที่ประชุมได้มีมติส่งให้
คณะกรรมาธิการฯ ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ต่อจากนั้นคณะรัฐมนตรีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเปลี่ยนจาก นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ เป็น นายระวี  มาศฉมาดล ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ จากนั้นได้มีสมาชิกฯ เสนอให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ของนายวิเชียร  ชวลิต  
กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นชอบ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จ านวน ๔๙ คน ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 

 



๒๐๘ 

๔. การพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภา               
๑. ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (รอบรรจุระเบียบวาระ) 
ผู้เสนอ   นายอนันต์  ผลอ านวย 
 
๕. การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ 
๕.๑ หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว                                จ้านวน  ๓  เร่ือง 
 

๑. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่แก้ไขปรับปรุงโดยพิธีสาร 
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับส้าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเป็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนา ที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการในเฉพาะประเด็นหลัก เรื่อง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
และความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี) รวมถึงยังสอดคล้องกับปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลใน
ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 
ผลการด าเนินการ  
  ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้ งที่  ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง) วันอังคารที่   
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 

๒. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๑ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการอาเซียน 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ  เงื่อนไขในพิธีสาร พิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันฯ ชุดที่ ๑๑ ได้ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้พิธีสารฉบับ
นี้ ไทยได้ยื่นเสนอปรับปรุงข้อเสนอเปิดตลาดบริการซ่อมและบ ารุงรักษาอากาศยาน  (Aircraft repair 
andmaintenance services) ที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่จ ากัดสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หลักเกณฑ์และต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบ ารุงรักษาที่ลานจอดอากาศยาน (Line maintenance) 
ผลการด าเนินการ  
 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้ งที่  ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่สอง) วันอังคารที่   
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 



๒๐๙ 

๓. พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยาย
เส้นทางบิน 
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี 
สาระ  ภาคีทั้งสามฝ่ายได้จัดท าพิธีสารเพ่ือแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย  มาเลเซีย 
และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 (๑) ปรับปรุงเส้นทางบิน (Designated Points) ทั้งสามฝ่ายก าหนดจุดเส้นทางบินเพ่ิมเติมฝ่ายละ  
๑ จุดโดยไทยได้ก าหนดไปแล้ว ๕ จุด คือ หาดใหญ่ ปัตตานี นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช และในครั้งนี้ 
ได้เพ่ิม ๑ จุด คือ สุราษฎร์ธานี 

 (๒) สิทธิรับขนการจราจร เดิมก าหนดให้สามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่  ๓ และ ๔ 
 ได้อย่างไม่จ ากัดความจุความถี่และแบบอากาศยาน  ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในการประชุม  
the ThirdMeeting of the Sub ITG on Air Transport ในปี ๒๕๔๙ โดยตกลงให้สายการบินที่ก าหนด 
ของทั้งสามฝ่ายสามารถท าการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่  ๕ ระหว่างจุด IMT-GT ได้ ในครั้งนี้  
จึงปรับปรุงให้การก าหนดสิทธิรับขนการจราจรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีสิทธิรับขนการจราจร
เสรีภาพที่ ๓ ๔และ ๕ ได้อย่างไม่จ ากัดความจุความถี่ และแบบอากาศยาน 

 (๓) เพ่ิมหลักการการท าการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันส าหรับเส้นทางภายในประเทศ (Domestic 
Code-share) โดยสายการบินที่ก าหนดของแต่ละฝ่ายจะได้รับอนุญาตให้ท าการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
ส าหรับเส้นทางภายในประเทศ ในฐานะสายการบินผู้ท าการตลาด โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่ด าเนินบริการด้วย
สิทธิกาโบตาจ (Cabotage) 

 (๔) เพ่ิมหลักการการแต่งตั้งสายการบินที่ก าหนด (Designated airline) เดิมก าหนดให้แต่ละฝ่าย
สามารถแต่งตั้งสายการบินที่ก าหนดได้หลายสายการบิน อย่างไรก็ตาม มิได้มีการก าหนดเงื่อนไขการอนุญาต 
ในครั้งนี้ จึงก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นหลักการในการก าหนดสายการบิน ได้แก่ การมีกรรมสิทธิ์ในส่วน
สาระส าคัญและการควบคุมอย่างแท้จริง  การปฏิบัติตามมาตรฐานความความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีใช้อยู่เป็นปกติในการ
ด าเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศ 

 (๕) เพ่ิมข้อบทการแกไ้ข โดยแต่ละฝ่ายสามารถร้องขอให้มีการแก้ไขบันทึกความเข้าใจนี้ได้ 
 (๖) การมีผลใช้บังคับ พิธีสารฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อมีการแจ้งการด าเนินการตามกระบวนการ

ภายในเสร็จสิ้นครบ ๒ ประเทศ และจะมีผลใช้บังคับกับประเทศที่ด าเนินการแจ้งแล้วเท่านั้น 
 (๗) การน าไปใช้ พิธีสารฉบับนี้จะแก้ไขและเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล 

แห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน ลงนามเมื่อปี ๒๕๓๘ 
ผลการด าเนินการ  
 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว 

 
 
 
 
 



๒๑๐ 

เร่ืองอื่น ๆ 
 

ตั งคณะกรรมาธิการแทนต้าแหน่งที่ว่างลง จ้านวน  ๒  คณะ 
 

๑. ตั งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนต้าแหน่งที่ว่างลง 
๑ ต้าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 - ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ และนายขดดะรี  บินเซ็น เป็นกรรมาธิการ  
แทน นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ และนายพิรุฬห์  พิหเคนทร์ 
  - ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นกรรมาธิการ แทน นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 
 
๒. ตั งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... แทนต้าแหน่งที่ว่างลง 
๑ ต้าแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
  - ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นกรรมาธิการ แทน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
 
 
 
 


