กาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ
สานักกรรมาธิการ ๑ , ๒ และ ๓ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วัน เวลา ประชุม
ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้อง ๒๑๕ – ๒๑๖ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ชั้น ๒
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา ๒ (วิ.ร่างพรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุม่ งานวิสามัญ ๕ กมธ.๓)
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตฯิ
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๖
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (กลุ่มงานต่างประเทศ กมธ.๒)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๒
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. .... (กลุ่มงานเกษตร กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิสามัญ ๑ กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๑
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
คณะที่ ๑ (การเมือง กมธ.๒)
- พิจารณาเดินทางไปประชุมหารือแลกเปลี่ยนฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๒
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม กมธ. ๑)
- พิจารณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๑๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิรูปสื่อสารมวลชน (วิทยาศาสตร์ กมธ.๑)
- พิจารณาสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๒-

วัน เวลา ประชุม
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ กมธ. ๑)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะกรรมาธิการการเมือง (กมธ.๒)
ชั้น ๓
- พิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
อาคารรัฐสภา ๒
ฯลฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๒๑๕ – ๒๑๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ชั้น ๒
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
อาคารรัฐสภา ๒ (กลุ่มงานวิสามัญ ๕ กมธ.๓)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (กลุ่มงานพาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๙
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางบก (สิ่งแวดล้อม กมธ. ๑)
- พิจารณารับฟังสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตฯิ
ฯลฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (กมธ.๓)
- พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน (กมธ.๑)
- พิจารณาผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๓-

วัน เวลา ประชุม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้องรับประทานอาหาร คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน (กมธ.๒)
ชั้น ๒
- พิจารณา
อาคารรัฐสภา ๑

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้อง ๒๐๙
ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส
(กรรมการ สนช. พบประชาชน กลุ่มงานสิทธิฯ กมธ.๓)
- พิจารณาเตรียมการจัดโครงการยกย่องบุคคลฯ

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๓
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปกครองท้องถิ่น กมธ.๒)
- พิจารณารายงานการศึกษาผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้อง
คุ้มครองสัตว์ (กลุ่มงานวิสามัญ ๓ กมธ.๒)
- พิจารณา

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๑๑๓
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (บริหารราชการแผ่นดิน กมธ.๒)
- พิจารณาสรุปและติดตามผลการดาเนินงานฯ

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๔
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
(ปกครองท้องถิน่ กมธ.๒)
- พิจารณา

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๕
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
(เศรษฐกิจ กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๘
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานวิสามัญ ๔ กมธ.๒)
- พิจารณา

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๔-

วัน เวลา ประชุม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผูด้ ้อยโอกาส (กมธ.๓)
- พิจารณาติดตามการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการพลังงาน (กมธ.๑)
- พิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการฯ
ฯลฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๑๑๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิสามัญ ๑ กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (กลุม่ งานวิสามัญ ๔ กมธ.๒)
- พิจารณาผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ
ฯลฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๑
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรค
การเมือง (การเมือง กมธ.๒)
- พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองฯ
ฯลฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๒
ชัน้ ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน
(สังคม กมธ.๓)
- พิจารณาสรุปผลการดาเนินงานฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๓
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ (พาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณา

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๕-

วัน เวลา ประชุม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๑๐๔
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง
คุ้มครองสัตว์ (กลุ่มงานวิสามัญ ๓ กมธ.๒)
- พิจารณา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๖
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (สิ่งแวดล้อม กมธ.๑) 
- พิจารณาเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๒๑๙
ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
(กลุ่มงานวิสามัญ ๕ กมธ.๓)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๒
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (กมธ.๒)
- พิจารณารายงานผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๖
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
(กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๙
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (กมธ.๒)
- พิจารณากิจการด้านต่างประเทศ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ (สังคม กมธ.๓)
- พิจารณาติดตามมติคณะอนุกรรมาธิการ
ฯลฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ชั้น ๓
(บริหารราชการแผ่นดิน กมธ.๒)
อาคารรัฐสภา ๒ - พิจารณาเรื่องร้องเรียนลาดับ ๒๓๗ ฯ
ฯลฯ

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๖-

วัน เวลา ประชุม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๑๐๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มงานเศรษฐกิจ กมธ.๑)
- พิจารณาแนวทางและเตรียมความพร้อมของคณะกรรมาธิการฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๑
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (สังคม กมธ.๓)
- พิจารณาศึกษาติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระเบียบฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
(คมนาคม กมธ.๑)
- พิจารณาร่างสรุปผลการดาเนินงานฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๖
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร
(เกษตร กมธ.๑)
- พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการสภาวะการประมงฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๑๑๔
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์
และอื่นๆ (เกษตร กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๒๑๕ – ๒๑๖ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย
ชั้น ๒
ในโรงเรียน (กลุ่มงานพัฒนาสังคม กมธ.๓) 
อาคารรัฐสภา ๒ - พิจารณาถอดบทเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการฯ
ฯลฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์
(วิ.พิทักษ์และเทิดทูน กลุ่มงานวิสามัญ ๔ กมธ.๒)
- พิจารณา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๒
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี (สังคม กมธ.๓)
- พิจารณาสรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ
ฯลฯ

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๗-

วัน เวลา ประชุม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๓๐๖
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการเมือง (กมธ.๒)
- พิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

ห้อง ๑๐๒
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ
(วิทยาศาสตร์ กมธ.๑)
- พิจารณา

ห้อง ๒๑๓ – ๒๑๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชั้น ๒
(กมธ.๓)
อาคารรัฐสภา ๒ - พิจารณาเตรียมการตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญฯ
ฯลฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๔
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กลุ่มงานกีฬา กมธ.๓)
- พิจารณา

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (กลุ่มงานพาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิทยาศาสตร์ กมธ. ๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๔.๐๐ น.

ห้อง ๒๕๐๓
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตาม
ชั้น ๒๕
ด้านพลังงานฟอสซิล (พลังงาน กมธ.๑)
อาคารสุขประพฤติ - พิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาน้ามันดีเซลและไบโอดีเซล

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๘-

วัน เวลา ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องประชุม
ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน (กมธ.๒)
ชั้น ๓
- พิจารณา
อาคารรัฐสภา ๒

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการ
ชั้น ๓
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
อาคารรัฐสภา ๒ กระทรวงมหาดไทย (บริหารราชการแผ่นดิน กมธ.๒)
- พิจารณาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งฯ

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน (กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (กมธ.๓)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๑๑๔
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิ.กิจการสภานิติบัญญัติ กมธ.๓)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๑๑๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (วิ.กิจการสภานิติบญ
ั ญัติ กมธ.๓)
- พิจารณา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๒
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของ
การปกครองในระบบประชาธิปไตย
(วิ.พิทักษ์และเทิดทูน กลุ่มงานวิสามัญ ๔ กมธ.๒)
- พิจารณา

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

-๙-

วัน เวลา ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

ห้อง ๓๐๕
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง
งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศ (เศรษฐกิจ กมธ.๑)
- พิจารณา

ห้อง ๓๐๙
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และกิจการตารวจ (กมธ.๒)
- พิจารณา

ห้องรับประทานอาหาร คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก
ชั้น ๒
(กรรมการสวัสดิการ กลุม่ งานวิ.กิจารวุฒิสภา กมธ.๓) 
อาคารรัฐสภา ๑ - พิจารณารายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือฯ
ฯลฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๘
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิสามัญ ๑ กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๖
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
(กฎหมาย กมธ.๒)
- พิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ
ฯลฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้อง ๑๑๓
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(เขต ๑๒ ) (กรรมการสนช.พบประชาชน กลุ่มงานพลังงาน กมธ.๑) 
- พิจารณาสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาคนอยู่กบั ป่าฯ

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

- ๑๐ -

วัน เวลา ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องประชุม
ห้อง ๓๐๔
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์
อุตสาหกรรมและแรงงาน (พาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการแก้ปญ
ั หาฯ”ฯ

ห้อง ๓๐๘
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมการมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กลุม่ งานพัฒนาสังคม กมธ.๓) 
- พิจารณาจัดมหกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการฯ

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน (กมธ.๒)
ชั้น ๓
- พิจารณา
อาคารรัฐสภา

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ห้องรับรอง ๑ – ๒ คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคง
ชั้น ๓
ประเทศและกิจการทหาร (บริหารราชการแผ่นดิน กมธ. ๒)
อาคารรัฐสภา ๒ - พิจารณาติดตามสถานการณ์การก่อความไม่สงบฯ

เวลา ๐๘.๓๐ น.

ห้อง ๑๑๔
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา (ศึกษา กมธ.๓)
- พิจารณา
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการท่องเทีย่ ว (กมธ.๓)
- พิจารณาการดาเนินงานด้านการศาสนาฯ
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มงานวิสามัญ ๑ กมธ.๑)
- พิจารณา

- ๑๑ -

วัน เวลา ประชุม
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ห้องประชุม
ห้อง ๓๐๓
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการพิเศษ (พลังงาน กมธ.๑)
- พิจารณา

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ห้อง ๑๐๓
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะทางานด้านวิชาการ (ศาสนา กมธ.๓)
- พิจารณา

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๕
ชั้น ๑
อาคารรัฐสภา ๒

คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน (พาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตฯิ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชนตามวิถไี ทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (เขต ๗ )
(กรรมการสนช.พบประชาชน กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กมธ.๑) 
- พิจารณาสรุปผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๓๐๗
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (กลุ่มงานพาณิชย์ กมธ.๑)
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ห้อง ๓๑๑
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. ....
(กลุ่มงานทหาร กมธ.๒)
- พิจารณา

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๐
ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเทีย่ ว
(ศาสนา กมธ.๓)
- พิจารณา

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

- ๑๒ -

วัน เวลา ประชุม

ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ

สานักกรรมาธิการ ๓
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
(เวลา ๑๘.๐๐ น.)

(ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ : ด้านหลังชือ่ คณะ หมายถึง ไม่ใช้ชวเลข

