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 ๔.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  ข้อเสนอลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จากคณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ 
  (นายก่อแก้ว  พิกุลทอง  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ  
  (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน  เป็นผู้เสนอ) 
  

(๕) เรือ่งทีค่้างพจิารณา 
 ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (ร้อยต ารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๕ (สมัยสามัญทั่วไป)           
      วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
 

 ๕.๒  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   (นายอลงกรณ์  พลบุตร กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
   การขุดคลองคอคอดกระ จากอ่าวไทยเชื่อมทะเลอันดามัน เป็นคลองไทยเพื่อแก้ปัญหา 
   เศรษฐกิจไทย 
  (นายนิยม  วรปัญญา และนายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
   การตั้งโรงงานหีบอ้อยเพื่อน าน้ าอ้อยส่งแปรรูปเป็นน้ าตาลและส่งเสริมให้มีโรงงาน 
   ผลิตน้ าตาลทรายแดงเพิ่มมากขึ้น 
   (นายนิยม  วรปัญญา และนายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล  เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๕  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม 

ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี 
 และชัยภูม ิ

     (นายนิยม  วรปัญญา และนายพิชัย เกียรติวินัยสกุล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖   ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 

    การพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย 
      (นายสามารถ  มะลูลีม  กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าโขง 
    (นางชมภู  จันทาทอง  เป็นผู้เสนอ) 
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ – ๕.๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

   ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๗ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔)   
                      (โปรดพลิก) 
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 ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 
  และแนวทางแก้ไขกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย 
  (นายเชิดชัย  ตันติศิรินทร์  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
  ด้วยโครงการขยายไฟฟ้าสู่ไร่นา 
  (นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เสมาหินทราย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
  (นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเร่งรัดการเยียวยาผู้ได้รับ 
  ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
  (นายก่อแก้ว  พิกุลทอง  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๑๓ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ าประปาส่วนภูมิภาค 
  (นางมุกดา  พงษ์สมบัติ  เป็นผู้เสนอ) 
 

(๗)  เรือ่งอืน่ ๆ           
 ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 

แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก  (นายประสาท  ตันประเสริฐ)  
 ๗.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ า ขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน  
  นับแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ๗.๓ เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาแทนต าแหน่ง

ท่ีว่างลง ๑ ต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

        

หมายเหต ุ ๑.  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   
   -   เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๖.๑ – ๖.๘ และหมายเลข ๗.๑ ได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ แล้ว  
      ตามหนังสือ ที่ สผ ๐๐๑๔/ผ ๑๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔     
   -  เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข (๒) เรื่องด่วนที่ ๔ หมายเลข ๖.๙ – ๖.๑๓ และหมายเลข ๗.๒ 
      ได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ แล้ว ตามหนังสือ ที่ สผ ๐๐๑๔/ผ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

  ๒.  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   
   -  เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๒.๑ – ๑.๒.๓ ได้ส่งให้ท่านสมาชิกฯ แล้ว  
      ตามหนังสือ ที่ สผ ๐๐๑๔/ผ ๑๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔   
ส านักการประชุม           
กลุ่มงานระเบียบวาระ   
โทร. ๐  ๒๒๔๔  ๒๕๔๕                                                                                                               
โทรสาร ๐  ๒๒๔๔  ๒๕๔๘   
www.parliament.go.th     




