


 

 
      (โปรดพลิก) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  

_____________________ 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 -   กำรปรึกษำหำรือตำมข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 

(๑) กระทู้ถาม         (ไม่ม)ี   

(๒) เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      
 - รับทรำบเรื่อง วุฒิสภำได้ลงมติให้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพ 

กำรสัตวบำล พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ 

(๓) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่ม)ี  

(๔) เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     
 - ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี ๓ เมษำยน 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 

(๕) เร่ืองที่ค้างพิจารณา 
 ๕.๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกประกำศและค ำส่ังคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

และค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ีขัดต่อหลักสทิธิมนุษยชน 
และประชำธิปไตย พ.ศ. .... 

  (นำยจอน  อึ๊งภำกรณ์ กับประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและค ำส่ังหัวหน้ำ

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ พ.ศ. .... 
(นำยปิยบุตร  แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
(เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๑ – ๕.๒ พิจำรณำต่อจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติ) 

 ๕.๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  (นำยวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 



  - ๒ - 

 

 ๕.๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติอนุญำโตตุลำกำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยวิรัช  พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๓ – ๕.๔ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีหนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๕ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสำหกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดกำรรักษำเสถียรภำพของระบบ
กำรเงินและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  

 ๕.๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบ 
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยชลน่ำน  ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยอนุทิน  ชำญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๕ - ๕.๘ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๒ กันยำยน ๒๕๖๓) 

 ๕.๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยอนุทิน  ชำญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติธรรมนูญศำลทหำร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยวันมูหะมัดนอร์  มะทำ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(นำยเท่ำพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 
 
 
 
 



- ๓ - 

       (โปรดพลิก) 

 ๕.๑๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสำหกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยสมบัติ  ศรีสุรินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๙ - ๕.๑๒ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
(นำยรังสิมันต์  โรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติธนำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยพิสิฐ  ลี้อำธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๑๓ - ๕.๑๔ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๕ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (ค้ำงมำจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕  
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓) 

  ๕.๑๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยวิโรจน์  ลักขณำอดิศร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(นำยจิรวัฒน์  อรัณยกำนนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๑๖ - ๕.๑๗ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 
สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ีสอง)  
วันพุธท่ี ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๘ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นำยณัฐพงษ์  เรืองปัญญำวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
  (ค้ำงมำจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑๒  

(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๙ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นำงสำวพัชรินทร์  ซ ำศิริพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 



  - ๔ - 

 

 ๕.๒๐ ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นำยพิสิฐ  ลี้อำธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน                 

แก่ผู้ประกอบวิสำหกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 

  (นำยวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๑๙ - ๕.๒๑ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 

สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ีหนึ่ง)                           
วันพุธท่ี ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

 ๕.๒๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ พ.ศ. ....  
(นำยวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (ค้ำงมำจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๙  
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๒๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (นำยวรภพ  วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรื้อฟื้นคดีอำญำขึ้นพิจำรณำใหม่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (นำยอำดิลัน  อำลีอิสเฮำะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๔ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 

สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีหนึ่ง)                           
วันพุธท่ี ๘ กันยำยน ๒๕๖๔) 

 ๕.๒๕ ร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (นำยพิสิฐ  ลี้อำธรรม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๖ ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (นำยพิธำ  ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  (เร่ืองตำมระเบียบวำระหมำยเลข ๕.๒๕ - ๕.๒๖ ค้ำงมำจำกกำรประชุม 

สภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ีสอง)                           
วันพุธท่ี ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔) 

 ๕.๒๗ ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นำยเจริญ  เจริญชัย กับประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน ๑๐,๙๔๒ คน เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้ำงมำจำกกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔  

(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔) 








