


ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันพฤหัสบดีที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

_____________________ 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 -   การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 

(๑) กระทู้ถาม            
 ๑.๑  กระทู้ถามสดด้วยวาจา      (ถ้ามี) 
 ๑.๒  กระทู้ถามทั่วไป 
 ๑.๒.๑ กระทู้ถามท่ี ๔๔๐ เร่ือง สร้างสระว่ายน ้าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซม

ปรับปรุงสนามกีฬากลาง 
 (นางผ่องศรี  แซ่จึง เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรัฐมนตรี 
 ๑.๒.๒ กระทู้ถามท่ี ๔๔๓ เร่ือง การก้าหนดราคาประกันพืช ในโครงการประกันรายได้ 

เกษตรกร 
 (นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ๑.๒.๓ กระทู้ถามท่ี ๔๔๔ เร่ือง การศึกษาโครงการผันน ้าจากอ่างเก็บน ้า 

คลองพระสะทึงไปยังอ่างเก็บน ้าคลองสียัด 
 (นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ๑.๓   กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๐ เร่ือง ปัญหาความแออัดของสถานพยาบาล 

ในจังหวัดภูเก็ต 
 (นายรังสิมันต์  โรม เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 (เล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๒ 

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 
 
 

(โปรดพลิก) 
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  ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๒ เร่ือง การแก้ปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต 
 (นายรังสิมันต์  โรม เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๖ เร่ือง การด้าเนินการของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแนวทางในการผลักดันร่างกฎหมาย 
ว่าด้วยการด้าเนินงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก้าไรมาแบ่งปันกัน 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 (นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๗ เร่ือง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

กรณีราคาปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรัฐมนตรี 
  ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๘ เร่ือง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า 

หนองเดียง พร้อมระบบกระจายน ้า ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะท่ี ๓๓๙ เร่ือง ปัญหาสภาพถนนทางรถไฟสายเก่าปากน ้า 

ท่ีทรุดโทรมและเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั ง 
 (นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ เป็นผู้ตั งกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรัฐมนตรี 

 (๒) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๒.๑ รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการด้าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)  

 ๒.๒ รับทราบรายงานประจ้าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๕  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
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 (โปรดพลิก) 

 ๒.๓ รับทราบรายงานประจ้าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒๑  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๒.๔ รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส้าหรับปี ๒๕๖๑  
ของส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 ๒.๕ รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ้าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
 ๒.๖ รับทราบรายงานประจ้าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒.๗ รับทราบรายงานประจ้าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๒.๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๙ รับทราบรายงานกิจการประจ้าปี งบดุล บัญชีก้าไรและขาดทุนของธนาคาร 

เพ่ือการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๒.๑๐ รับทราบรายงานกิจการประจ้าปี งบดุล และบัญชีก้าไรขาดทุนของธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส้าหรับปีสิ นสุด 
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 ๒.๑๑ รับทราบรายงานประจ้าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
 ๒.๑๒ รับทราบรายงานการตรวจสอบส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๑๓ รับทราบรายงานประจ้าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔ - ๒.๑๓ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๒.๑๔ รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เร่ือง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒.๑๕ รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส้านักงานศาลปกครอง  
ประจ้าปี ๒๕๖๓  

 ๒.๑๖ รับทราบรายงานกิจการประจ้าปี งบดุล บัญชีก้าไรและขาดทุนของบรรษัท 
ตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย ส้าหรับงวดตั งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ถึงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 
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 ๒.๑๗ รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๔ - ๒.๑๗ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๒.๑๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ๒.๑๙ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๒.๒๐ รับทราบรายงานประจ้าปี ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 ๒.๒๑ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๘ - ๒.๒๑ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

(๓) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่ม)ี   

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน ้าทั งระบบ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๓  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) เป็นพิเศษ วันศุกรท่ี์ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติ) 

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผน 
การผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

  ซึ่งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๖  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

 ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เร่ือง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียน 
ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาเสร็จแล้ว 
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 (โปรดพลิก) 

 ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๓ - ๔.๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
พิจารณาเสร็จแล้ว 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๙  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเตมิ
พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒๑  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบ้านาญพื นฐานแห่งชาติ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๘ รายงานการศึกษา เร่ือง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๙ รายงานการศึกษา เร่ือง เทคโนโลยี 5G  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑๐ รายงานการศึกษา เร่ือง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑๑ รายงานการศึกษา เร่ือง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation 
Farming of Thailand 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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 ๔.๑๒ รายงานการศึกษา เร่ือง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการก้าหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและ 
บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน และกองทุนพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว 

 ๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เร่ือง การศึกษา ตรวจสอบ และติดตาม 
การด้าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา  
และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย 

  ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๘ - ๔.๑๕ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๑๖ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริม 
การลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑๗ รายงานการศึกษา เร่ือง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง  

(Self-governing Province) 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอ้านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น  

และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๖ - ๔.๑๗ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๑๘ รายงานผลการพิจารณาศึกษาและแกไ้ขปัญหาช้างป่า 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๒  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
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 (โปรดพลิก) 

เร่ืองด่วน 
 ๑. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ               

เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการก้าหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัย 
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  (พลต้ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา  
เป็นผู้เสนอ) 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๓                               
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๒. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั นตอนสลายการชุมนุม
เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจาก
อาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  

  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๐  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓. ญัตติด่วน เร่ือง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ้านาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘ 

  (นายไพบูลย์  นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๔  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๔. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
การก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี ๓ จังหวัดนครพนม 
ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา)  
โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร 

  (นายนิยม  เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
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 ๕. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
และสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายท่ีล้นเกินและ 
ขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ตอ้งขังทางการเมือง 

  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)  
(เร่ืองตามระเบียบวาระเรื่องด่วนท่ี ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๖. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แห่งท่ี ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เพ่ือเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (นายศุภชัย  โพธิ์สุ เป็นผู้เสนอ) 
 ๗. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  

ผลกระทบต่อประชาชน จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก  
ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก 
เพ่ือหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน 

  (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 ๘. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  

ผลกระทบต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ 
DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

  (นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ)  
  (เร่ืองตามระเบียบวาระเรื่องด่วนท่ี ๖ – ๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีท่ี ๒  
ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 ๙. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ผลกระทบต่อประชาชน กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก-ค้าส่ง 
เพ่ือหามาตรการคุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน 

  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)  
 ๑๐. ญัตติด่วน เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ

กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)  
และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

  (นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 



- ๙ - 
 

 (โปรดพลิก) 

(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
 ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อน 

ของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น  
เพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

  (นายกรณ์  จาติกวณิช และนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพ่ือจ้าหน่ายใบยาสูบ 
และเพ่ือการน้าไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

  (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้เสนอ) 
   ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา               

ปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
และอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 

  (นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๔ ญัตติ เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา               

แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาเส้น 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
เป็นพิเศษ วันศุกร์ท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชน 

   (นายนิยม  เวชกามา และนายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในการจัดท้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)  
สายเพชรบุรี - สุไหงโก-ลก 

  (นายธีรภัทร  พริ งศุลกะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เรื่องระบบการจัดจ้าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย 
  (นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  (นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๐ -  

 ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ 

  (นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การบริหารจัดการมูลสุกรและน ้าเสียจากฟาร์มสุกร 

  (นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื นบ้าน และคราฟท์เบียร์ 
  (นายเท่าพิภพ  ลิ มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 

แม่น ้าเจ้าพระยาเน่าเสีย  
  (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด 
  (นางนาที  รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (AOT) 
เพ่ือยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร 

  (นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๓  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดตั งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย 

  (นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไทย 
  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๑ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน
รายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  (นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

และศึกษาสัญญาการขุดเจาะน ้ามันและก๊าซในประเทศไทย 
  (นายซูการ์โน  มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป 
  (นางสาวสกุณา  สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย 
  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 

 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
เกี่ยวกบัการเก็บข้อมูลชีวมาตรส่วนบุคคล 

  (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๓  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการจัดตั งกระทรวงศาสนา 

  (นายสุรทิน  พิจารณ์ เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๕  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
และการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ 

  (นายนริศ  ข้านุรักษ์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๒ -  

 ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระท้าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 

  (นายวีระกร  ค้าประกอบ เป็นผู้เสนอ) 
 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๕ - ๕.๒๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๘ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์ 

  (นายปดิพัทธ์  สันติภาดา เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๑๐  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  
และการวางแผนงานเพื่อท้าความเข้าใจกับประชาชนในพื นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

  (นายพิเชษฐ์  เชื อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา  
  (นายธีรภัทร  พริ งศุลกะ เป็นผู้เสนอ) 

 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๘ – ๕.๒๙ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

  (นายคมเดช  ไชยศิวามงคล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียวและพื นท่ีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

  (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี  พันธ์ุวิชาติกุล เป็นผู้เสนอ) 
 
 



- ๑๓ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณา 
แก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือเปิดเสรีสุรากล่ัน - สุราแช่ (เบียร์) 

  (นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการเยียวยา การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตร
ท่ีใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพ่ือระบบเกษตรและอาหารท่ียั่งยืน 

   (นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ผลกระทบเพื่อชะลอหรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ เป็นผู้เสนอ)  
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๐ – ๕.๓๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๑๘ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูล
ออนไลน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (นายธีรัจชัย  พันธุมาศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างมาตรฐาน

เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ 
  (นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 

 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๕ – ๕.๓๗ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)  



- ๑๔ -  

 ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การควบคุมการใช้และการครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจร 
และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการแก้มลิงในอ่าวไทย 
 (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม และนางสาวรังสิมา  รอดรัศม ีเป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงใหม่ 
  (ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๘ – ๕.๔๑ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ให้สร้างเขื่อนมิตรภาพล้าน ้าโขงที่อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม  
อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

  (นายสมศักดิ์  คุณเงิน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การสร้างสะพานเกาะสมุยถึงอ้าเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้  
(The new Thailand Southern Economic)  

  (รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์  ยุติธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้าน 
และการท้าธนาคารน ้าใต้ดิน 

 (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร 
 (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลต ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส 
พ้นจากการเป็นกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๘ (๕) 

  (นำยไพบูลย์  นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ) 
 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๒ – ๕.๔๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓) 

 ๕.๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวน 
กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  (นายธีรัจชัย  พันธุมาศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

กระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ) 

 (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๗ – ๕.๔๘ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓) 

 ๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื นท่ี 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  (นำยกมลศักดิ์  ลีวำเมำะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 

และติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นำงสำวพรรณิกำร์  วำนิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการจัดหาพื นท่ีสร้างเขื่อนแม่น ้าโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง  
และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
(นำยประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การน้าเชื อเพลิงก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

 (นำยอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน ์เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๖ -  

 ๕.๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาฟื้นฟู และการบริหารจัดการท่ีท้ากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

 (นำยนิยม  เวชกำมำ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี นอกระบบ 
 (รองศำสตรำจำรย์รงค์  บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

มาตรการควบคุมการน้าเข้าและผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 
 (นำยชัยวุฒิ  ธนำคมำนุสรณ ์และนำยมณเฑียร  สงฆ์ประชำ เป็นผู้เสนอ) 

(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๙ – ๕.๕๕ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั งท่ี ๒๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓) 

 ๕.๕๖ ญัตติ เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 
การสร้างสนามบินสมุยแห่งท่ี ๒ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน 

  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา

ของกระบวนการสร้างสันติภาพในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานท่ีก่อสร้าง  

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ 
  (นายเทพไท  เสนพงศ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนาจากการท้าการเกษตรเคมีไปสู่การท้าการเกษตรอินทรีย์ 
อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงโคเนื อคุณภาพสูงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
และเพ่ือการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขการจราจรติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั นที่ ๒ (Double deck) 
  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๗ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และหามาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการ 
ของนายจ้าง 

  (นายสุเทพ  อู่อ้น เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 

และตรวจสอบติดตามการปฏิรูปกองทัพ 
  (นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ยกฐานะส้านักสงฆ์เป็นวัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมท่ัวประเทศ 
  (นายประกอบ  รัตนพันธ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษา 

และหามาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน 
 (นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 
  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หาแนวทางแก้ไขสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
  (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และแนวทางให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการท้างานของแรงงาน 
นอกระบบ 

  (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หาแนวทางการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย์ 

  (นางผ่องศรี  แซ่จึง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง 

การแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  (นำยพิจำรณ์  เชำวพัฒนวงศ์ และนำยณัฐพงษ์  เรืองปัญญำวุฒิ เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๖ – ๕.๗๐ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๓ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 



- ๑๘ -  

 ๕.๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการ 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) 

  (นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐ - ๖ ปี 
แบบถ้วนหน้า 

  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๑ – ๕.๗๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปญัหาหนี นอกระบบ 

  (นายนริศ  ข้านุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๐  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ 

  (นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬา 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (นายธีรัจชัย  พันธุมาศ เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๔ – ๕.๗๕ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) 
เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี นอกระบบ 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๔  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 



- ๑๙ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ให้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ้าต้าบล สารวัตรก้านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสินค้า OTOP 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข้า เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวข้า เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

กระบวนการออกกฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

  (นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๗ – ๕.๘๐ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๖ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) 
วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
เร่ืองการส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี ยงแพะเพ่ือการส่งออก 
เพ่ือทดแทนรายได้ของเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราและปาล์มน ้ามันท่ีมีราคาตกต่้า 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี 
(นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด้าเนินการ 
ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ 

  (นำยจำตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๑ – ๕.๘๓ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๘ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) 
วันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๘๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ น 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๐ -  

 ๕.๘๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส้าราญ 
ขนาดใหญ่เพ่ือการท่องเที่ยวในพื นท่ีชายฝั่งทะเลอันดามัน 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
จากการท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๔ - ๕.๘๖ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๘๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อย่างบูรณาการและเป็นระบบ 
(นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
(นายอิสสระ  สมชัย เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๙ ญัตติ เร่ือง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองค์กรต้ารวจ 
และองค์กรอัยการ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๗ - ๕.๘๙ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือจัดตั ง 
เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
(นายเกษมสันต์  มีทิพย์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ศึกษาการจัดตั งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ) 

 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๙๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ท้าเขื่อนป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่ให้น ้าท่วมหรือน ้าขัง 
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
(นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๐ - ๕.๙๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๔ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา 
แนวทางการด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนเพ่ือแก้ไขและปอ้งกันปัญหาน ้าท่วม 
ในพื นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน 
(นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๖  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
๕ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(นายนิยม  ช่างพินิจ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือส้าราญ  
(เรือยอร์ช เรือครูซส์) เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือการท่องเท่ียวในพื นท่ี 
ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
(นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)  

 ๕.๙๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการเกษตรท่ีใช้สารเคมี 
ไปสู่เกษตรอินทรีย์ท่ียั่งยืน 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการเตรียมความพรอ้มกองทุนประกนัสังคมกรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงโคเนื อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออก  
โดยการตั งกลุ่มเกษตรกรโคเนื อแปลงใหญ่ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๒ -  

 ๕.๙๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  
(นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๔ - ๕.๙๙ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๐๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา   
แนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ให้บริการท่ีพักอาศัย                
แก่นักท่องเท่ียวท่ีมิได้อยู่ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                  
ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการก้าหนด
มาตรการเพื่อก้ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
(นายพิสิฐ  ลี อาธรรม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดตั งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
(นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) 
(นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับเพ่ิมเงินนิตยภัต (เงินเดือนประจ้าต้าแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระท้าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี นอกระบบ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี สินของข้าราชการต้ารวจและเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
ข้าราชการต้ารวจ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๓ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๐๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสาร
ให้เป็นระบบ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การด้าเนินการยกฐานะส้านักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การสร้างเขื่อนกั นแม่น ้าโขงป้องกันน ้าท่วม น ้าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ รวมทั งพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ์การเพิ่มค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
(นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการ 
และสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพิ่มขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐๐ - ๕.๑๑๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
แนวทางการจัดสวัสดิการขั นพื นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย 
(นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 

 
 
 
 



- ๒๔ -  

 ๕.๑๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
การจัดสวัสดิการส้าหรับผู้หญิงเพ่ือเป็นการป้องกัน บ้าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก 
(นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๓ - ๕.๑๑๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
แนวทางแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกท้าลายทรัพย์สิน                          
สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
เร่งรัดการด้าเนินการเปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป  
(นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
ควบคุมและจัดระเบียบภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่  
(นายเท่าพิภพ  ลิ มจิตรกร เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๕ - ๕.๑๑๗ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

   ๕.๑๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการตั งส้านักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 

   (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๑๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบเมื่อพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญา 
จนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ) 

   (นายนิยม  เวชกามา และนายขจิตร  ชัยนิคม เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๑๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก หรือ PM ๒.๕ อย่างเร่งด่วน  
   (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
  (นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๕ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการท่ี     

                        ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ 
  (นายพิสิฐ  ลี อาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๘ - ๕.๑๒๒ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๒๓  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการติดเชื อ 
  โรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่ จากบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออก  
  แพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

  โครงการติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย 
  เพ่ือใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี ยงสัตว์ 

  (นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๒๕  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมท่ียั่งยืนบนพื นท่ีสูง 
  (นายมานพ  คีรีภูวดล เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์  
  (นายพิเชษฐ์  เชื อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)  
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๓ - ๕.๑๒๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔) 

 ๕.๑๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา 

การจัดตั งกระทรวงทรัพยากรน ้า 
  (นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 



- ๒๖ -  

 ๕.๑๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
การเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวให้กับพื นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  (นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๗ - ๕.๑๒๙ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔) 

 ๕.๑๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การวางระบบระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่น
ประเภทกินรัง 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการปลดหนี สินชาวนา ชาวไร่ และเกษตรกร 
  (นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางเพื่อให้เกษตรกร อายุ ๖๐ ปี ได้รับบ้านาญ 
  (นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  

เร่ือง การเช่ือมโยงการคมนาคมฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน ้าท่วม
กรุงเทพมหานคร 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ - ๖ ปี 
ถ้วนหน้า 

  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๕ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการเชื่อมโยงการคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  
เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และป้องกันปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพมหานครและ 
จังหวัดใกล้เคียง 

  (นายพิเชษฐ  สถิรชวาล และนายพีระวิทย์  เร่ืองลือดลภาค เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

หลักเกณฑ์การเพิ่มจ้านวนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์ 

  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๗ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ในเรื่องของการก่อสร้างเมรุเผาศพของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน มีจ้านวนท่ีพอเพียง 
และราคาเป็นธรรม 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

โครงสร้างระบบโลจิสติกส์ในบริเวณพื นท่ี ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟู 
และพัฒนาเศรษฐกิจ 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากธารน ้าแข็งหิมาลัยละลาย 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ

การผลิต การใช้ และการพัฒนาครู 
  (รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤติ

ปัญหาอุดมศึกษาและปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
  (รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ

งบประมาณและกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ

และกลไกการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
การใช้งบประมาณของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบ

การจัดซื อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางท่ีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาระบบและโครงสร้างการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 
และนักเรียนชายขอบ 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๘ -  

 ๕.๑๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 
อันเกิดจากการใช้กฎหมายโดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระท้าการ
นอกเหนืออ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าท่ี 
กรมประมง เพ่ือนิรโทษกรรม เพิกถอนค้าสั่งทางปกครองและชดเชยเยียวยา
ผู้ประกอบการและชาวประมงท่ีได้รับผลกระทบ 

  (นายศักดินัย  นุ่มหนู เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๘ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และ 
การเล่ือนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาพันธ์ุข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุน 

และพัฒนาการติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  

เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๓ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริม

การขายสินค้าออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ความรับผิดอันเกิดจากยานยนต์ขับเคล่ือนโดยอัตโนมัติ (AI) 
  (นายเท่าพิภพ  ลิ มจิตรกร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

การจัดหาและจัดการน ้าเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื นที่ชลประทาน 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๙ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหาน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเมืองใหญ่ 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓๐ - ๕.๑๕๗ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาและการบริหารจัดการแม่น ้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั งผลกระทบ 
จากการสร้างเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการจัดตั งบ้านาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี  
ท่ีไม่มีหลักประกันในเร่ืองของบ้านาญภายหลังเกษียณอายุ 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทน

และสวัสดิการในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ปัญหาการบริหารจัดการน ้าและน ้าเน่าเสียในแม่น ้าเจ้าพระยา 
  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน 
  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 
  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๕๘ - ๕.๑๖๔ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๘ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 



- ๓๐ -  

 ๕.๑๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการให้ครูโรงเรียนเอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล 

  (นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

  (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖๕ - ๕.๑๖๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 

  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้า

และการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  (นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม 
และการเลี ยงสัตว์ 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติทางทะเล 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 



- ๓๑ - 
 

 (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดตั งกระทรวงส่ิงแวดล้อม 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น ้าเจ้าพระยาเน่าเสีย 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน ้าเสียจากฟาร์มสุกร 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และติดตามนโยบายและการด้าเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ 
  (นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตาม

ผลการด้าเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย 

  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖๗ - ๕.๑๗๘ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง)  
วันพฤหสับดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือน้าไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคส้าหรับ 
ภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น 

  (นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล เป็นผู้เสนอ) 
  (คา้งมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒๑  

(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 

  (นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ) 
 



- ๓๒ -  

 ๕.๑๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘๐ - ๕.๑๘๑ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ฟ้ืนฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก 

  (นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาและจัดตั ง

ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจ้าจังหวัด 
  (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘๒ - ๕.๑๘๓ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีสอง)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

(๖) เร่ืองที่เสนอใหม ่          
 - ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ปัญหา 

หวยใต้ดินท้าให้ถูกกฎหมาย 
  (นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ) 

 (๗) เร่ืองอื่น ๆ 
 ๗.๑ ตั งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมชิอบ แทนต้าแหน่งท่ีว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะลาออก (นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย) 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั งท่ี ๓  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  

 ๗.๒ ตั งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนต้าแหน่งท่ีว่างลง  
๑ ต้าแหน่ง เพราะลาออก (นายปรีชา  แก้วกระจ่าง) 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๔  
(สมัยสามัญประจ้าปีครั งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 
 




