


ระเบียบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๔ ปีที ่๑ 
ครัง้ที่ ๑๗ (สมยัสามญัทัว่ไป) 
วันพธุที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๔    

 
 

(๑)   กระทูถ้าม         (ไมม่)ี   
 

(๒)   เรือ่งที่ประธานจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ      (ถา้มี) 
    

(๓) รับรองรายงานการประชมุ       (ไมม่)ี  
     

(๔) เรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้     (ไมม่)ี  
 

เรือ่งที่ทีป่ระชมุเห็นชอบให้เลือ่นขึน้มาพิจารณากอ่น 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
  (นายสชุาย  ศรีสุรพล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๒.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้้าท่วม 
  และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 
  (นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
  ๓.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ปัญหาวิกฤตภัยพิบัติน้้าท่วมดินถล่มครั้งใหญ ่

ในประเทศท่ีส่งผลกระทบตอ่ประชาชนอย่างรุนแรงเพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกนัแกไ้ขและ 
ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 

   (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
     ๔.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และการให้ความ 
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดลพบุรีและหลายจังหวดัในบริเวณ 
  ภาคกลาง 
  (นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.    ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิด 
   จากน้้าท่วมฉับพลันและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ขอนแก่น นครพนม 
   สกลนคร สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา นครสวรรค์ และทุกๆ จังหวัดที่น้้าท่วม 
  (นายนิยม  วรปัญญา  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.   ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาน และการบริหารจดัการทรพัยากรทางน้้าอย่างเป็นระบบและ    
  มีคุณภาพ 
  (นางอนุรักษ์ บุญศล  และนายนิยม เวชกามา  เป็นผู้เสนอ) 
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 ๗.   ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้้ากัดเซาะริมตลิ่งแม่น้้ายม 
  และการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้้ายมเพื่อแก้ไขปัญหาคันดินแม่น้้ายมพังทลาย 
  ก่อให้เกิดน้้าท่วมไร่นา 
  (นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เป็นผู้เสนอ) 
      ๘.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  สภาพแวดล้อมริมฝั่งทะเลสาบหนองหาร และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเป็นระบบ          
  อย่างบูรณาการ 
  (นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  และนายนิยม เวชกามา  เป็นผู้เสนอ) 
 ๙.   ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูหนองหาร  
  จังหวัดสกลนครและเสน้ทางการท่องเท่ียวรอบหนองหาร 
  (นายนิยม เวชกามา  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ล้าดับที่ ๑ - ๙  

พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๖  
(สมัยสามัญท่ัวไป) วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

เรือ่งดว่น 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอใหส้ภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
  (นายสถาพร  มณีรัตน์  และนายสุรสาล  ผาสุข  เป็นผู้เสนอ)  
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญท่ัวไป)  
  วันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ 
CCTV ในภาคใต้ 

   (นายจุติ  ไกรฤกษ์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ)  
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญท่ัวไป)  

วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) 
 ๓. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยต้ารวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

 ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ท่ีจะด้ารงต้าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
  และปราบปรามการฟอกเงิน  
  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 
     (เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนท่ี ๓ - ๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
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(๕) เรือ่งทีค่้างพจิารณา 
 ๕.๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  (ร้อยต้ารวจเอก 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 
   เศรษฐกจิไทย 
  (นายนิยม  วรปัญญา และนายพิชัย  เกียรติวินัยสกุล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
   การตั้งโรงงานหีบอ้อยเพื่อน้าน้้าอ้อยส่งแปรรูปเป็นน้้าตาลและส่งเสริมให้มีโรงงาน 
   ผลิตน้้าตาลทรายแดงเพิ่มมากขึ้น 
   (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 
  สิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้้าโขง 
    (นางชมภู  จันทาทอง  เป็นผู้เสนอ) 
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ – ๕.๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

   ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๗ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

๕.๘  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  แนวทางการด้าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคใต้ 

   (นายสาคร  เกี่ยวข้อง  เป็นผู้เสนอ) 
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๕.๙  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  แนวทางการด้าเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  (จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต) 

   (นายสาคร  เกี่ยวข้อง  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๐  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

  การก้าหนดทิศทางการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาด 
   (นายนคร  มาฉิม  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘ – ๕.๑๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 ๕.๑๑ ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
      มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พ.ศ. .... 
  (นายศุภชัย  ใจสมุทร  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์ม 
  ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
  สระบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ล้าพูน แพร่ น่าน และพะเยา  
   (นายอิทธิเดช  แก้วหลวง  และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้้าประปาภูมิภาค 
  (นายอ้านวย  คลังผา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
  (นายอ้านวย  คลังผา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรม ๕,๐๐๐ ปี บ้านดอนธงชัย (อารยธรรมเดียวกันกับ 
  อารยธรรมบ้านเชียง มรดกโลก) 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้เสนอ)  
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑ – ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด้าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม 
  ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นายประกอบ  จิรกิติ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ)     
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 ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
  การด้าเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล้าภู และ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทาง 
  การแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 
  (นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  และนายสุรเชษฐ์  แวอาแซ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม
  การท่องเท่ียวและเร่งรัดบูรณะปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
   (นายนิยม  วรปัญญา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ 
  การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แบบยั่งยืน 
  (นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ 
  ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  (SMEs) 
  (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  เป็นผู้เสนอ)  
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๗ – ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน  
  ในจังหวัดท่ีได้รับอิทธิพลจากแม่น้้าโขง ได้แก่จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร  
  เลย และอุดรธานี 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญากู้ 
  ท่ีไม่เป็นธรรม 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้้าประปาส่วนภูมิภาค 
  (นายบุญด้ารง  ประเสริฐโสภา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว 
  รอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
     (นางนาที  รัชกิจประการ  เป็นผู้เสนอ) 
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 ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย 
   (นางโสภา  กาญจนะ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อก้าหนด 
  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือสาขาท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน 
  (นางอัญชลี  เทพบุตร  และนายเรวัต  อารีรอบ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
  งบประมาณบูรณาการกลุ่มจังหวัด (CEO) 
  (นายอ้านวย  คลังผา  เปน็ผู้เสนอ)  
  ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
   การด้าเนินการโครงการส้ารวจถมทะเล สร้างเมือง สร้างระบบเศรษฐกิจ ฝั่งอ่าวไทย  
  (จังหวัดสมุทรปราการ) 
  (นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๓๑ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหาร 
  จัดการกองทุนหมู่บ้านให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่ีประสบ 
  อุทกภัย 
  (นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกุล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างเส้นทางใหม่ รองรับการเปิดสะพาน 
  มิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ 
  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานท่ีจังหวัดสกลนคร 
  (นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  เป็นผู้เสนอ)  
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ – ๕.๓๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
(๖) เรือ่งที่เสนอใหม ่  

 ๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส้าหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นายกนก  วงษ์ตระหง่าน  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติท่ีมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพตามมาตรา ๑๕๒  
  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 ๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นายบุญด้ารง  ประเสริฐโสภา  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 

 ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่อง 
  การขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จากระบบประปาหมู่บ้านตามโครงการน้้าประปา 
  สะอาดเพื่อประชาชน   
  (นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เป็นผู้เสนอ) 
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 ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
  การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
  (นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข และนายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อท้า 
  การส้ารวจออกแบบสร้างทางรถยนต์จากสี่แยกวังเพลิง โคกส้าโรง บ้านหมี่ มหาสอน โพธิ์ชัย 
  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมไปภาคใต้ และจากสิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
  ให้บูรณะปรับปรุงเป็นสี่ช่องจราจรตลอดสาย 
   (นายนิยม  วรปัญญา  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  เพื่อท้าการส้ารวจออกแบบสร้างทางรถไฟจากล้านารายณ์ – เพชรบูรณ์ เพื่อไป 
  เชื่อมต่อสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ ระหว่างนครสวรรค์ –พิษณุโลก และล้านารายณ์ 
  เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  (นายนิยม  วรปัญญา  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  เพื่อท้าการส้ารวจออกแบบสร้างสะพานข้ามแม่น้้าป่าสักชลสิทธิ์ ๔ แห่ง คลองล้าพราก ๑ แห่ง 
   คลองล้าสนธิ ๑ แห่ง ซึ่งเป็นเส้นทางส้าคัญในการสัญจร และขนผลิตผลทางการเกษตร 
  ออกสู่ตลาด และการท่องเที่ยว การศึกษาของเยาวชน การเจ็บไข้ได้ป่วย 
  (นายนิยม  วรปัญญา  เป็นผู้เสนอ) 

๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อท้า 
  การส้ารวจออกแบบปรังปรุงท่ีจอดรถสถานีรถไฟ ซึ่งทางรถไฟได้ปรับปรุงถนนทางรถไฟ 

จากแก่งคอย บัวใหญ่ หนองคาย สร้างสถานีเพิ่มให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 
ตรงกับสถานท่ีชุมชนท่ีประชาชนใช้ขึ้นและลง 

  (นายนิยม  วรปัญญา  และนางสาวปารชิาติ  ชาลีเครือ  เป็นผู้เสนอ) 
(๗)  เรือ่งอืน่ ๆ           

 - ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ 
แทนต้าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต้าแหน่ง เพราะลาออก  (นายประสาท  ตันประเสริฐ)  
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