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สารบัญ 

 
    เรื่อง          หน้า 
 

กรอบที่ ๑ การติดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณา   ๑  
              ร่างกฎหมายและข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภา 
    ในการอนุมัติพระราชก าหนด 

 กรอบที่ ๒ การติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง                           ๑๓ 
     เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  

 กรอบที่ ๓ การติดตามผลการตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย                    ๗๖        

 กรอบที่ ๔  การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ                  ๘๖ 
     แนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญ 
   ประจ าวุฒิสภา ตามข้อบังคับ ข้อ ๗๘ และของคณะกรรมาธิการ 
   วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
   ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๒ 

 กรอบที่ ๕ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ                 ๙๔ 
     แนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
     ท่ีวุฒิสภาตั้งขึ้น ตามที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๘ 

  กรอบที่ ๖  การติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม                                     ๙๖ 

 กรอบที่ ๗  การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ                 ๑๔๗ 
     ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายก าหนด 
       ให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อวุฒิสภา หรือเรื่องอื่นใด 
      ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อวุฒิสภา 

 กรอบที่ ๘  การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ            ๑๘๑ 
    วุฒิสภาต่อกรณีการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ 
    มาตรา ๑๗๘ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวุฒิสภา)  
 

********************************************* 



บทสรปุผู้บริหาร  
    

   ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒสิภาไดม้ีมตติั้ง “คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ 
ของวุฒิสภา” ขึ้น เพ่ือด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจในการติดตามมติของวุฒิสภา ตามเจตนารมณ์
ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒) ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น 
คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา ได้พิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ ๘ กรอบ  
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการติดตามบรรดามติของวุฒิสภา ทั้งในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
และกลั่นกรองกฎหมาย การอนุมัติพระราชก าหนด การพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา การตั้งกระทู้ถาม การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายก าหนด 
ให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐรายงานต่อวุฒิสภา รวมทั้ง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศ ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

  ในการนี้ นับแต่สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเข้าปฏิบัติหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖) นับเป็นระยะเวลากว่า ๓ ปี ๙ เดือน ของการปฏิบัติ
หน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นปรากฏข้อมูลส าคัญว่า วุฒิสภาได้มีการประชุม 
เพ่ือพิจารณาและมีมติในเรื่องส าคัญต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา 
ได้รวบรวมข้อมูลการมีมติของวุฒิสภา พร้อมทั้ง ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามมติ 
ของวุฒิสภาดังกล่าว ภายใต้กรอบการด าเนินการที่ก าหนดไว้ และบัดนี้ ปรากฏความคืบหน้าในการ
ติดตามมติของวุฒิสภาในเรื่องต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่ดี คณะอนุกรรมาธิการติดตามมต ิ
ของวุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จึงได้จัดท ารายงานความคืบหน้าการติดตามมติ
ของวุฒิสภา (ครั้งที่ ๙) ซึ่งเป็นสรุปข้อมูลการติดตามมติของวุฒิสภาตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ขึ้น โดยได้แสดงผลความคืบหน้าการติดตามมติของวุฒิสภา              
ทั้ง ๘ กรอบการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

   กรอบที่ ๑ การติดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาในการอนุมัติพระราชก าหนด   
   วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายซึ่งเป็นกรณีที่ได้ส่งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว 
และอนุมัติพระราชก าหนดแล้ว รวมจ านวน ๖๒ ฉบับ จ าแนกเป็น ร่างกฎหมายและพระราชก าหนดที่มี
ข้อสังเกต จ านวน ๕๕ ฉบับ และเป็นร่างกฎหมายและพระราชก าหนดที่ไม่มีข้อสังเกต จ านวน ๗ ฉบับ  
  ส าหรับร่างกฎหมายและพระราชก าหนดที่มีข้อสังเกต จ านวน ๕๕ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรีรายงานผลการด าเนินการแล้ว จ านวน ๓๗ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรียังมิได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต จ านวน ๑๘ ฉบับ 

        กรอบที่ ๒ การติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ปัจจุบันมีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาและมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕๕ ฉบับ 
จ าแนกเป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติให้ตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓๔ ฉบับ กฎหมายที่ไม่มี
บทบัญญัติให้ตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๒๑ ฉบับ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกรณีต้องตรา
กฎหมายล าดับรองหรือไม่ จ านวน - ฉบับ 
 
 
 



   ส าหรับกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้ตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓๔ ฉบับ  
   - หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองครบถ้วนแล้ว จ านวน ๒๐ ฉบับ  
   - ด าเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน ๑๐ ฉบับ 
   -  ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ จ านวน ๔ ฉบับ 

  กรอบที่ ๓ การติดตามผลการตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย  
   ปัจจุบันมีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาและมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕๕ ฉบับ 
จ าแนกเป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๘ ฉบับ และเป็นกฎหมาย
ท่ีไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๔๗ ฉบับ  
   ส าหรับกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๘ ฉบับ  
   - หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ด าเนินการตั้งคณะกรรมการครบถ้วนแล้ว จ านวน ๕ ฉบับ 
  - หน่วยงานเจ้าของเรื่องยังไม่ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๑ ฉบับ 
   - เป็นกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องติดตามผลการตั้งคณะกรรมการ จ านวน ๒ ฉบับ 

        กรอบที่ ๔ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ตามข้อบังคับ ข้อ ๗๘  
และของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๒ 
   ปัจจุบันวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาฯ ของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภาแล้ว จ านวน ๒๑๔ ฉบับ จ าแนกเป็น รายงานการพิจารณาศึกษาที่มีข้อสังเกต 
หรือข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๘๙ ฉบับ เป็นรายงานการพิจารณาศึกษาที่ไม่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
จ านวน ๒๕ ฉบับ เนื่องจากเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมาธิการ 
   ส าหรับรายงานการพิจารณาศึกษาที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ จ านวน ๑๘๙ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรีได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตแล้ว จ านวน ๑๐๒ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรียังมิได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต จ านวน ๘๗ ฉบับ 

   กรอบที่ ๕ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้าย
รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งขึ้น ตามที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๘   
   ปัจจุบันวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
ที่วุฒิสภาตั้งขึ้น ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๘ จ านวน ๓ ฉบับ โดยวุฒิสภาได้มติเห็นชอบกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและส่งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว  
   ส าหรับรายงานการพิจารณาศึกษา จ านวน ๓ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรีได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ  
   - คณะรัฐมนตรียังมิได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต จ านวน ๑ ฉบับ 

  กรอบที่ ๖ การติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม  
    ปัจจุบันกระทู้ถามที่มีการถาม - ตอบ มีจ านวน ๒๖๗ กระทู้ จ าแนกเป็น กระทู้ถาม 
ที่มีประเด็นต้องติดตามเพ่ิมเติม จ านวน ๒๑ กระทู้ เป็นกระทู้ถามที่ ไม่มีประเด็นต้องติดตาม  
จ านวน ๒๑๖ กระทู้ กระทู้ถามที่รอตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๓๐ กระทู ้
 
 
 



   ส าหรับกระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตามเพ่ิมเติม จ านวน ๒๑ กระทู้  
   - ผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ติดใจติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม จ านวน ๒ กระทู ้
  - หน่วยงานได้รายงานผลการด าเนินการตามกระทู้ถามแล้ว จ านวน ๑๘ กระทู ้
   - หน่วยงานยังมิได้รายงานผลการด าเนินการตามกระทู้ถาม จ านวน ๑ กระทู ้

  กรอบที่ ๗ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงาน  
ต่อวุฒิสภา หรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อวุฒิสภา  
   ปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานฯ  
ต่อวุฒิสภา จ านวน ๑๖๘ เรื่อง จ าแนกได้ดังนี้   
  - รายงานฯ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และมีประเด็นต้องติดตาม
เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ เรื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 
ครบถ้วนแล้ว 
   - รายงานฯ ทีไ่ม่มปีระเด็นต้องตดิตาม จ านวน ๑๕๕ เรื่อง  
  - อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็น/รายงานการประชุมวุฒิสภายังไม่ได้มีการรับรอง 
จ านวน ๓ เรื่อง 

  กรอบที่ ๘ การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา  
ต่อกรณีการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของวุฒิสภา)  
   ปัจจุบันมีหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน ๑๙ เรื่อง จ าแนกเป็น  
   - หนังสือสัญญาฯ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ โดยไม่มีประเด็น 
ต้องติดตาม จ านวน ๑๖ เรื่อง  
  - หนังสือสัญญาฯ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็น จ านวน ๓ เรื่อง 

 
----------------------------------------------------------- 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

ดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าการติดตามมตขิองวฒุิสภา 
ฉบับปัจจุบนัได้ที่ https://bit.ly/3GThU0R 

            
 

https://bit.ly/3GThU0R


กรอบที่ ๑ : การตดิตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาในการอนุมัติพระราชก าหนด 

สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายซึ่งเป็น
กรณีที่ได้ส่งข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว และอนุมัติพระราชก าหนดแล้ว จ านวน ๖๒ ฉบับ จ าแนกเป็น 

 ๑. ร่างกฎหมายและพระราชก าหนดที่ไม่มีข้อสังเกต จ านวน  ๗ ฉบับ 
 ๒. ร่างกฎหมายและพระราชก าหนดท่ีมีข้อสังเกต จ านวน ๕๕ ฉบับ  

ท้ังนี้ สถานะการติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต ฯ สามารถจ าแนกข้อมูลเป็นรายปีได้ ดังนี้ 

* ร่างกฎหมายหรือพระราชก าหนดทีม่ีข้อสงัเกตซึง่ยังมไิด้รายงานผลการด าเนินการหรือตอบชี้แจง 
- ปี ๒๕๖๔ มีจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่  
 ๑) พระราชบญัญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๘ ธ.ค. ๖๔) 
 ๒) พระราชบญัญัติวิชาชพีการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๒๙ ธ.ค. ๖๔) 
     (ล าดับที่ ๑ มีหนังสือติดตามไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นแล้ว 
   ล าดับที่ ๒ มีหนังสือติดตามไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ๑ คร้ัง)  
- ปี ๒๕๖๕ มีจ านวน ๑๖ ฉบับ ได้แก่ 
 ๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๑๒ ม.ค. ๖๕) 
 ๒) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   (ส่งข้อสังเกต ๑๒ ม.ค. ๖๕) 
 ๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๑๒ ม.ค. ๖๕) 
 
 
 

ปี พ.ศ. 

ร่างกฎหมาย/
พระราชก าหนด 
ที่มีข้อสังเกต 

 (ฉบับ) 

สถานะการตดิตามผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต 

 
หมายเหต ุ

(๑) อยู่ระหว่างตรวจ   
     สอบข้อสังเกต 
(๒) กรณีไม่สอดคล้อง 
     กับข้อสังเกต 

รายงานผล 
การด าเนินการแล้ว 
/ตอบชี้แจงแล้ว 

(ฉบับ) 

ยังมิได้รายงาน 
ผลการด าเนินการ 
/ยังมิไดต้อบชี้แจง 

(ฉบับ) 

ปี ๒๕๖๒ 
(๔ ฉบับ) ๑ ๑ - - 

ปี ๒๕๖๓ 
(๑๒ ฉบับ) ๑๒ ๑๒  - 

ปี ๒๕๖๔ 
(๑๖ ฉบับ) ๑๕ ๑๓ ๒ - 

ปี ๒๕๖๕ 
(๓๐ ฉบับ) ๒๗ 

 
๑๑ 

(เพิ่ม ๓ ฉบับ) 
๑๖  

รวม 
(๖๒ ฉบับ) ๕๕ ๓๗  ๑๘*  



๒ 
 

 ๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน 
   ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (สง่ข้อสังเกต ๑๒ ม.ค. ๖๕) 

 ๕) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๑ มี.ค. ๖๕) 
 ๖) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕  (ส่งข้อสังเกต ๑ มี.ค. ๖๕) 
 ๗) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๑๙ ก.ค. ๖๕) 
 ๘) พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (ส่งข้อสังเกต ๑๘ ส.ค. ๖๕) 
 ๙) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
   ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑๐) ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๒๖ ส.ค. ๖๕) 
 ๑๑) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส่งข้อสังเกต ๑ ก.ย. ๖๕) 
 ๑๒) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๑๔ ก.ย. ๖๕) 
 ๑๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๑๔ ก.ย. ๖๕) 
 ๑๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๑๑ พ.ย. ๖๕) 
 ๑๕) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๘ ธ.ค. ๖๕) 
 ๑๖) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งข้อสังเกต ๒๒ ธ.ค. ๖๕) 
   
  
 

---------------------------------------------------- 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

สารบบการตดิตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารในการพิจารณากฎหมาย 
และข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาในการอนุมัติพระราชก าหนด 

(จ านวน ๖๒ ฉบับ) 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ฉบับ 
๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไม่มี - 

๒ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไม่มี - 

๓ พระราชก าหนดโอนอัตราก าลังพล
และงบประมาณบางส่วนของ 
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวง 
กลาโหม ไปเป็นของหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไม่มี - 

๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒ ฉบับ 
๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
 (ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๑๒ ก.ค. ๖๔) 

มีการตดิตาม ๒ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (มติครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 
คร้ังที่ ๒ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (มติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ศุกร์ที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 

๒ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 



๔ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓ พระราชก าหนดการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

๔ พระราชก าหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

๕ พระราชก าหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

๖ โอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
 (ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๒๑ ม.ิย. ๖๔) 

มีการตดิตาม ๒ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (มติครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 
คร้ังที่ ๒ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (มติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ศุกร์ที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 

๗ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

มีข้อสังเกต 
 
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ สามญั ๑  
จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔) 

มีการตดิตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (มติครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

๘ ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
 (ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๔ สามญั ๒  

จ. ๒๕ ม.ค. ๖๔) 

มีการตดิตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (มติครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 



๕ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๙ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
( ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สามัญ ๑  

จ. ๒๓ พ.ค. ๖๕) 
 

มีการตดิตาม ๓ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ (มติครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 
คร้ังที่ ๒ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ (มติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ศุกร์ที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 
คร้ังที่ ๓ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕  
คร้ังที่ ๔ แจ้งให้คณะกรรมาธิการ 
การติดตามการบริหารงบประมาณทราบ 
(ครั้งที่ ๓ และ ๔ เป็นไปตามมติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
พุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕) 

๑๐ จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ สามัญ ๒  

จ. ๒๒ ก.พ. ๖๔ 

 

๑๑ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔) 

- 

๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔) 

-  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ ฉบับ  
๑ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไม่มี - 

๒ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม  

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

- 



๖ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สามัญ ๑  
จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔) 

๓ จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ สามัญ ๒  

จ. ๙ ม.ค. ๖๖) 

มีการติดตาม ๒ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 

** สลค. แจ้งว่า ได้มีการเร่งรัด
ส านักงานศาลปกครองให้ด าเนินการ
ตอบชี้แจงผลการด าเนนิการตาม
ข้อสังเกตแล้ว 
คร้ังที่ ๒ มี นส. ไปยงัคณะกรรมาธิการ
การกฎหมายฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๔ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๑๖ ส.ค. ๖๔) 

- 

๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

๖ พระราชก าหนดการ 
ให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 

๗ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

- 



๗ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๘ ยกฐานะศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ สามัญ ๑  

จ. ๒๓ ส.ค. ๖๔) 

- 

๙ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ สามัญ ๒) 

จ. ๒๑ พ.ย. ๖๕) 
 
 
 

มีข้อสังเกต ๒ ฉบับ 
๑) ข้อสังเกตของวุฒิสภา ส่งเมือ่วันที่ 
๑๘ ส.ค. ๖๔ 
๒)  ข้อสังเกตของ กมธ. ร่วม ส่งเมื่อ
วันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พธุที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 
 

๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ก าหนดอ านาจให้อธิบดีกรมสรรพากร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ) 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สามัญ ๑  
จ. ๒๓ พ.ค. ๖๕) 

 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕)  

๑๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สามัญ ๒  
จ. ๗ พ.ย. ๖๕) 

 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 

๑๒ หอการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สามัญ ๑  

จ. ๒๓ พ.ค. ๖๕) 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 
 

๑๓ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

มีข้อสังเกต  
 

(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

มีการติดตาม ๒ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 



๘ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

ครั้งที่ ๒ มี นส. แจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
(มติครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 

๑๔ พืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อสังเกต  
 

 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 
(ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ สามัญ ๑  

อ. ๑๓ ธ.ค. ๖๕) 

มีข้อสังเกต ๒ ฉบับ 
๑) ข้อสังเกตของวุฒิสภา  
ส่งวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๔ 
๒) ข้อสังเกตของ กมธ. ร่วม  
ส่งวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕ 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 
 

๑๕ ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(การคุ้มครองมาตรการ 
ทางเทคโนโลยี) 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ สามัญ ๑  
อ. ๓๐ พ.ค. ๖๕) 

 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 
 

๑๖ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

มีข้อสังเกต ๒ ฉบับ 
๑) ข้อสังเกตของวุฒิสภา  
ส่งวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๔ 
๒) ข้อสังเกตของ กมธ.  
ร่วม ส่งวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๕ 

มีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คร้ังที่ ๑ มี นส. ไปยงัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๕ (มติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พุธที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕) 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐ ฉบับ  
๑ คุ้มครองพยานในคดีอาญา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มีข้อสังเกต  

(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 

- 



๙ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๒ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมเกณฑ์อายุเด็ก 
ซึ่งไม่ต้องรับโทษ) 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ สามัญ ๑  
จ. ๑๒ ก.ย. ๖๕) 

 

- 

๓ ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ร่างตกไป) 

 
ไม่มี 

 
- 

๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

 

๕ พระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีข้อสังเกต 
 

(ตอบช้ีแจงข้อสังเกตในท่ีประชุม
วุฒิสภาแล้ว) 

 

 

๖ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ไม่มี 

 
- 

๗ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 
 

- 

๘ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน  (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

- 

๙ จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

- 



๑๐ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๐ ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

- 

๑๑ บริษัทมหาชน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

- 

๑๒ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สามัญ ๒  
จ. ๗ พ.ย. ๖๕) 

- 

๑๓ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๕ สามัญ ๑  
จ. ๑๒ ก.ย. ๖๕) 

 

- 

๑๔ มาตรการป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๖ (สามัญ ๒) 
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖) 

 

 
- 

๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

 
- 

๑๖ ก าหนดความผิดเกี่ยวกับ 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
สมาคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ไม่มี 

 
- 

๑๗ เครื่องส าอาง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๖ (สามัญ ๒) 
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖) 

 

 
- 



๑๑ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๑๘ 
 
 

ป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ (สามัญ ๒) 
จ. ๑๓ ก.พ. ๖๖) 

 

 
- 

๑๙ ป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ สามัญ ๒  
จ. ๒๑ พ.ย. ๖๕) 

 

 
- 

๒๐ อ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

 

๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 
- 

๒๒ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

 
- 

๒๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

 
- 

๒๔ ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 
- 

๒๕ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 
- 



๑๒ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ ข้อสังเกต 
 

การด าเนินการ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ 

๒๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 

๒๗ พระราชก าหนดผ่อนผันให้
กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
การช าระหนี้ของส านักงาน
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

๒๘ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 

 

๒๙ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต 
 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 

(ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ สามัญ ๒  
จ. ๑๖ ม.ค. ๖๖) 

 

 

๓๐ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มีข้อสังเกต  
(หน่วยงานยังไม่ได้รายงาน 

ผลการด าเนินการตามข้อสังเกต) 
 

 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓ 
 

กรอบที่ ๒ : การตดิตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือปฏิบัตติามกฎหมาย 
   ๑. สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕๕ ฉบับ จ าแนกเป็น  
    ๑.๑)  พระราชบัญญัติ จ านวน ๔๒ ฉบับ  
           - พระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญ จ านวน ๓๗ ฉบับ  
            - พระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๓ ของรัฐธรรมนูญ จ านวน   ๕ ฉบับ  
   ๑.๒) พระราชก าหนด จ านวน ๑๓ ฉบับ  
 ๒. จากผลการตรวจสอบกฎหมาย ตามข้อ ๑. ว่ามีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรองหรือไม่  
    ปรากฏรายละเอียด ดังนี้     
     ๒.๑) เป็นกฎหมายที่ไม่มกีรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๒๑ ฉบับ  
     ๒.๒) เป็นกฎหมายที่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓๔ ฉบับ  
    ๒.๓) อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรองหรือไม่ จ านวน - ฉบับ  
 ๓. ส าหรับกฎหมายที่มีบทบญัญตัิให้ตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓๔ ฉบับ สามารถ 
     สรปุสถานะการด าเนินการได้ ดังนี้ 
      ๓.๑) หน่วยงานด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองครบถ้วนแล้ว จ านวน ๒๐ ฉบับ  
   ๓.๒) หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการ/ด าเนินการแล้วบางส่วน จ านวน ๑๐ ฉบับ  
   ๓.๓) ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ จ านวน ๔ ฉบับ  
 ทั้งนี้ สามารถแสดงข้อมูลผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
เป็นข้อมูลในรูปแบบรายปีได้ ดังนี้ 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   

ปีท่ีกฎหมาย 
มีผล 

ใช้บังคับ 

ผลการตรวจสอบว่ามีกรณี 
ต้องตรากฎหมายล าดับรองหรือไม่ 

สถานะการด าเนินการ 
ตรากฎหมายล าดับรอง  

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ 

(ฉบับ) 

ไม่ต้องตรา
กม.ล าดับรอง 

(ฉบับ) 

ต้องตรา  
กม.ล าดับรอง 

(ฉบับ) 

ด าเนินการ 
ครบถ้วนแล้ว 

(ฉบับ) 

- ด าเนินการ 
  แล้วบางส่วน 
- อยู่ระหว่าง 
  ด าเนินการ 
    (ฉบับ) 

 ยังไม่มีข้อมูล  
 การด าเนินการ 

(ฉบับ) 

ปี ๒๕๖๒ 
(๕ ฉบับ) - ๔ ๑ ๑ - - 

ปี ๒๕๖๓ 
(๘ ฉบับ) 

- ๓ ๕ ๕ - - 

ปี ๒๕๖๔ 
(๑๕ ฉบับ) - ๓ ๑๒ ๑๐ ๒  

ปี ๒๕๖๕ 
(๒๒ ฉบับ) - ๙ ๑๓ ๔ ๗ ๒ 

ปี ๒๕๖๖ 
(๕ ฉบับ)  - ๒ ๓ - ๑ ๒ 

รวม 
(๕๕ ฉบับ) - ๒๑ ๓๔ ๒๐ ๑๐ ๔ 



๑๔ 
 

ปี ๒๕๖๒  
(มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 

และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕ ฉบับ)  
 

 ๑. เป็นกฎหมายท่ีไม่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๔ ฉบับ  

  ๒. เป็นกฎหมายท่ีมีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๑ ฉบับ  
            (ด าเนินการครบถ้วนแล้ว)  
 
 



๑๕ 
 

ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ปี ๒๕๖๒) 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑ พระราชบญัญัติเหรียญรัตนาภรณ์  
รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ไม่มี  -  - 

๒ พระราชบญัญัติเหรียญราชรุจิ  
รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ไม่มี -  - 

๓ พระราชก าหนดโอนอัตราก าลังพล 
และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก  
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเปน็ของ 
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

๑ กรณี 
 

ด าเนินการครบแล้ว  - 

๔ พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบนั
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ไม่มี -  - 

๕ พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ไม่มี -  - 

 
เรื่องที่ ๑/๒๕๖๒ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 

๑. พระราชบัญญัตเิหรยีญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
  ๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี                                                                                

เรื่องที่ ๒/๒๕๖๒ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
๒. พระราชบัญญัตเิหรยีญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒      
    ๒.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วนัที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒  
  ๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี 
 
 



๑๖ 
 

เรื่องที่ ๓/๒๕๖๒  
๓. พระราชก าหนดโอนอัตราก าลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย     
    กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์  
    ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ๓.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
  ๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  ๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี  
  ๓.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง  
  ก าหนดอัตราก าลังพลและงบประมาณ 
  บางส่วนของกองทัพบก กองทพัไทย  
  กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ 
  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
  รักษาพระองค์ 
 

ม. ๓ นายกรัฐมนตร ี  
ประกาศกระทรวงกลาโหม  
เร่ือง ก าหนดอัตราก าลังพล 

และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  
ไปเปน็ของหน่วยบัญชาการ 

ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

- 

 
 เรื่องที่ ๔/๒๕๖๒ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 

๔. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง  
    สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๔.๓ ผูร้ักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคม 
        และความมั่นคงของมนุษย ์

 เรื่องที่ ๕/๒๕๖๒ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 ๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
 ๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 

----------------------------------------------------------- 

  



๑๗ 
 

 

 

 

  

ปี ๒๕๖๓  

(มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๘ ฉบับ)  

 
 ๑. เป็นกฎหมายท่ีไม่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓ ฉบับ  

  ๒. เป็นกฎหมายท่ีมีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๕ ฉบับ  
            (ด าเนินการครบถ้วนแล้ว)  

 



๑๘ 
 

ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ปี ๒๕๖๓) 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟืน้ฟูเศรษฐกิจ  
และสังคม ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 

๒ กรณี ด าเนินการครบแล้ว - 

๒ พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 

๑๐ กรณี ด าเนินการครบแล้ว - 

๓ พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 

๙ กรณี ด าเนินการครบแล้ว - 

๔ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) 

๓ กรณี ด าเนินการครบแล้ว - 

๕ พระราชบญัญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ไม่มี - - 

๖ พระราชบญัญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) 

ไม่มี - - 

๗ พระราชบญัญัติกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) 

๒ กรณี  ด าเนินการครบแล้ว - 

๘ พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 
 

ไมม่ ี - - 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

เรื่องที่ ๑/๒๕๖๓  
๑. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
    และสังคม ท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : กระทรวงการคลัง  
  ๑.๔ สถานะการตดิตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. การก าหนดเก่ียวกับวาระการด ารงต าแหน่ง 
    และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง 
    การใช้จ่ายเงินกู ้ 
 

ม. ๗ วรรคสอง นายกรัฐมนตร ี  
คกก. กลั่นกรองฯ 

ได้กราบเรยีน
นายกรัฐมนตรี  

โดยนายกรัฐมนตร ี
ได้บัญชาการให้แต่งตั้ง
เลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านกฎหมาย  

- 

๒. ระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี เรื่อง  
    การด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ 
    ที่ใช้เงินกู้ตามพระราชก าหนด 
 

ม. ๗ วรรคสาม 
และมาตรา  
๘ (๖) 

คณะรัฐมนตรี   
(ประกาศ รจ.  

วันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๓)  

- 

 
เรื่องที่ ๒/๒๕๖๓  

๒. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบ 
   จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  ๒.๔ สถานะการตดิตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๐ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
    โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
    เก่ียวกับอัตราการจ่ายเงินชดเชยความ 
    เสียหายแก่สถาบนัการเงินทีไ่ด้รับ 
    ความเสียหายจากการให้กู้ยืมเงิน 
    ตามมาตรา ๙ 

ม. ๑๑ วรรคหนึ่ง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 



๒๐ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๐ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
    เก่ียวกับลักษณะของกลุ่มธุรกิจ 

ม. ๓ บทนิยาม  
ค าว่า "วิสาหกิจ
ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม" 

ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๓. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ  
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่สถาบนั 
    การเงินยื่นค าขอกู้ยืมเงินต่อธนาคาร 
    แห่งประเทศไทย 

ม. ๗ วรรคหนึ่ง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๔. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขยาย 
    ระยะเวลาในการที่สถาบันการเงินยื่นค าขอ 
    กู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

ม. ๗ วรรคหนึ่ง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๕. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
    ลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิสาหกิจ 
    ที่สถาบนัการเงินจะน าเงินทีธ่นาคาร 
    แห่งประเทศไทยให้กู้ยืมเงินไปให้สินเชื่อ 
    เพิ่มเติมไม่ได ้

ม. ๘ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๖. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับ 
    การชดเชยดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินไม่ 
    เรียกเก็บจากผู้ประกอบวิสาหกิจในช่วง 
    ระยะเวลา ๖ เดือนแรกนับแต่วันที่ผู ้
    ประกอบวิสาหกิจได้รับสนิเชือ่เพิ่มเติม  
    และก าหนดการจา่ยเงินชดเชย 
    ความเสียหายตามมาตรา ๑๑ 

ม. ๙ วรรคสอง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๗. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
    ค านวณความเสียหายและความเสียหาย 
    ที่สถาบนัการเงินทีไ่ด้รับความเสียหาย 
    จากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๙ พึงได้รับ 
    การชดเชย 

ม. ๑๑ วรรคสอง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๘. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ 
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชะลอ 
    การช าระหนี้ ระยะเวลาการชะลอการ 
    ช าระหนี้ และวิธีการช าระหนี้เงินต้น 
    และดอกเบี้ยที่ชะลอไว ้

ม. ๑๕ วรรคสาม ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๙. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สถาบัน 
    การเงินที่กู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศ 
    ไทยต้องปฏบิัต ิ
 

ม. ๗ วรรคสอง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 



๒๑ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๐ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินชดเชย 
      ให้แก่สถาบันการเงินตามมาตรา ๙ 
      วรรคสอง และมาตรา ๑๑ 

ม. ๑๓  
วรรคหนึ่ง (๑)) 

คณะกรรมการ
ก ากับการ
จ่ายเงินชดเชย 

 
(ประกาศ รจ. 
๒๒ เม.ย. ๖๓) 

 

- 

 
เรื่องที่ ๓/๒๕๖๓  
  ๓. พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
        ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
   ๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
   ๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
   ๓.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    การคลัง เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่ง 
    และการพันจากต าแหน่งของกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชมุของ 
    คณะกรรมการ 

ม. ๙ วรรคสอง  รัฐมนตรีว่าการ   
 กระทรวงการคลัง 

 
ประกาศ  

๒๒ เม.ย.๖๓ 

- 

๒. ประกาศที่ออกโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวง  
    การคลัง เร่ือง ค่าตอบแทนของกรรมการ 
    ในคณะกรรมการก ากับกองทุนเพื่อรักษา 
    สภาพคล่องของการระดมทนุในตลาดตรา 
    สารหนี้และคณะกรรมการลงทุน 

ม. ๑๕  รัฐมนตรีว่าการ   
 กระทรวงการคลัง 

 
รมต.กระทรวงการคลัง 
ได้มีหนังสือแจ้งอัตรา

ค่าตอบแทนมายัง
คณะกรรมการฯ แล้ว  

(ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓) 

- 

๓. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับ 
    กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดม 
    ทุนในตลาดตราสารหนี้ เร่ือง นโยบาย   
    แนวทางการด าเนินงาน และกรอบการลงทุน  
    รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน 
    ของกองทุน 

ม. ๑๐ (๑) ล าดับที่ ๓. - ๕. 
คณะกรรมการ
ก ากับกองทุน 
เพื่อรักษาสภาพ
คล่องของการ
ระดมทุนในตลาด
ตราสารหนี ้

 
(ฉบับที่ ๑)  

(ประกาศ รจ. 
๒๙ เม.ย. ๖๓) 

 
(ฉบับที่ ๒)  

(ประกาศ รจ. 
๒๐ พ.ค. ๖๓) 

 

ออกประกาศ 
รวมเป็น  
๑ ฉบับ  

๔. หลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับ 
    กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดม 
    ทุนในตลาดตราสารหนี้ เร่ือง การระดมทุน 
    โดยการออกตราสารหนี้เสนอขายต่อ 
    ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ และมีการให้ 
    หลักประกันแก่ผู้ถือตราสารหนี้ 

ม. ๑๑ วรรคสอง 



๒๒ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕. ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับ 
    กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดม 
    ทุนในตลาดตราสารหนี้ เร่ือง การแต่งตั้ง 
    บริษัทหลักทรัพย์เพื่อด าเนินการจัดการ 
    กองทุนตามมาตรา ๑๐ (๒) การแต่งตั้ง 
    ที่ปรึกษาตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม และ 
    การซื้อหรือขายหน่วยลงทนุหรือตราสารหนี้ 

ม. ๑๖  
ประกาศ  

๒๒ เม.ย.๖๓ 

- 

๖. หลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการก ากับ 
    กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ 
    การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เร่ือง  
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขาย 
    หน่วยลงทนุที่ถืออยู่หรือให้กองทุนขาย 
    หน่วยลงทนุให้แก่บุคคลอื่นของธนาคาร 
    แห่งประเทศไทย 

ม. ๑๗  
ประกาศ  

๒๒ เม.ย.๖๓ 

- 

๗. ข้อก าหนดที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศ 
    ไทย เร่ือง วาระการด ารงต าแหน่งและ 
    การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรง  
    คุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการ 
    ลงทุน 

ม. ๑๒ วรรคสอง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
ประกาศ  

๒๒ เม.ย.๖๓ 

- 

๘. ประกาศที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  
    เร่ือง การก าหนดองค์กรการจัดอันดับ 
    ความน่าเชื่อถือส าหรับตราสารหนี้ 
    ภาคเอกชนที่กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง 
    ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ 
    จะลงทนุได ้

ม. ๑๔ (๓)   
(ประกาศ รจ. 
๒๐ พ.ค. ๖๓) 

 

- 

๙. หลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    พิจารณาผลด าเนินการ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
    และวิธีการการค านวณก าไร หรือความ 
    เสียหาย และวงเงนิชดเชย และวินิจฉัย 
    จ านวนผลก าไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ม. ๒๑ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
พิจารณาผล
ด าเนินการ 

ยังไม่มีความจ าเปน็  
ที่จะต้องด าเนนิการ 
ในขณะนี้ เนื่องจาก 
ยังมิได้มีการน าเงิน 
กองทุนไปลงทนุ  
อนึ่ง ในระยะ ๒ ปี 
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะจดัท าสรุปผล
การด าเนินการออกมา
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

- 

ที่มาของข้อมูล : https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/BSF.aspx 

 
 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/BSF.aspx


๒๓ 
 

เรื่องที่ ๔/๒๕๖๓  
๔. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  ๔.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดการประชุม 
    อ่ืนที่ไม่น าพระราชก าหนดนีม้าใช้บังคับ  

ม. ๕ (๔)  
 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 ยังไม่มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องด าเนินการ 
ในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดบทบัญญัต ิ
ไว้เพื่อรองรับ 
กรณีที่อาจเกดิขึ้น 
ในอนาคต 

๒. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดเรื่องที่ห้าม 
    มิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ม. ๖ วรรคสอง  

๓. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
    และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา 
    ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม 
    ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ม. ๗   
(ประกาศ รจ. 
๒๖ พ.ค. ๖๓)  

- 

 
เรื่องที่ ๕/๒๕๖๓ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง)  
 ๕. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
   ๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  ๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

เรื่องที่ ๖/๒๕๖๓ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง)  
 ๖. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๖.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๖.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

เรื่องที่ ๗/๒๕๖๓  
 ๗. พระราชบัญญัตกิองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๗.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๗.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
   ๗.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ๗.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 



๒๔ 
 

 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ที่คณะกรรมการก าหนด (กรณีหนี้ที่มี 
    ทรัพย์สินเปน็หลักประกัน ให้ทรัพย์สิน 
    ที่ใช้เป็นหลักประกนัการช าระหนี้ตกเป็น 
    ของกองทุน และเกษตรกรจะได้รับทรัพยส์ิน 
    ที่ใช้เป็นหลักประกนัคืนไปจากกองทุนได้ก็แต่ 
    โดยการเช่าซื้อหรือซื้อ) 

ม. ๕ (แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม.๓๗/๙) (๑)  

คณะกรรมการ 
จัดการหนี้ 
ของเกษตรกร 

 
มีระเบียบเดิม 

ใช้บังคับใช้อยู่แล้ว  
 

- 

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ที่คณะกรรมการก าหนด  
    (กรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ าประกัน) 

ม. ๕ (แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม.๓๗/๙) (๒) 

  
 (ประกาศ รจ.  
๒๘ ม.ค.๖๔) 

- 

 
เรื่องที่ ๘/๒๕๖๓ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง)  
  ๘. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๘.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   ๘.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
   ๘.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 

----------------------------------------------------- 
  



๒๕ 
 

ปี ๒๕๖๔ 

(มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๑๕ ฉบับ)  

 
 ๑. เป็นกฎหมายท่ีไม่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๓ ฉบับ  
  ๒. เป็นกฎหมายท่ีมีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง จ านวน ๑๒ ฉบับ  
    ๒.๑ ด าเนินการครบถ้วนแล้ว จ านวน ๑๐ ฉบับ  
             ๒.๒ ด าเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ ฉบับ  

 

  



๒๖ 
 

ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ปี ๒๕๖๔) 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑ พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิ 
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ความผดิฐานท าให้แทง้ลูก)  
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔) 

๑ กรณ ี ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๒ พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔) 

๑ กรณ ี ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๓ พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการวนิิจฉัยชีข้าด 
อ านาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔) 

ไม่ม ี - - 

๔ พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที ่๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการใหบ้ริการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศให้บรกิาร 
ในประเทศ) 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔) 

๓ กรณ ี ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๕ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

๓ กรณี  ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๖ พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(แก้ไขเพ่ิมเติมอตัราดอกเบี้ยในกฎหมาย) 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

๑ ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๗ พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลอื 
และฟื้นฟูผู้ประกอบธรุกิจทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

๑๕ ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

 



๒๗ 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๘ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับที ่๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖  
พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับ 
ตั้งแตว่ันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ไม่ม ี - - 

๙ พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลปกครองและวธิี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(อ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป. 
เกี่ยวกบัเงนิค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิประโยชน์อืน่  
และเงินเพิ่มส าหรบัต าแหนง่ที่มีเหตุพิเศษ) 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑ ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๑๐ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงั 
กู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม 
จากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

๑ ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๑๑ พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวง 
เวียงปา่เป้า เปน็ศาลจังหวดั พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

๓ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

 

๑๒ พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่ม ี - - 

๑๓ พระราชบัญญัตหิอการค้า (ฉบับที ่๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๒ ด าเนินแล้ว
บางส่วน 

- เสร็จแล้ว ๑ ฉบับ 
- คงค้าง ๑ ฉบับ  

- 
 
 

๑๔ พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที ่๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก าหนดอ านาจ 
ให้อธิบดีกรมสรรพากร แลกเปลี่ยนขอ้มูลฯ)  
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๑ ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๑๕ พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติ
ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 
 

๙ กรณ ี
(ตรากฎหมาย 

ล าดับรอง ๗ ฉบบั)  

ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 



๒๘ 
 

 
เรื่องที่ ๑/๒๕๖๔  

๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔  
   (ความผดิฐานท าให้แท้งลูก)  
 ๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๓ หน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ : ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๑.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดบัรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการที่ออก 
  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  โดยค าแนะน าของแพทยสภา 
  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปญัหา 
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีหญิงซึ่งมี 
  อายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 
  ยี่สิบสปัดาห์ ยนืยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ 
(ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
การยุติการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์ของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

ม. ๔ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๓๐๕  

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  

 
(ประกาศ รจ.  
๒ ก.ค. ๖๔) 

- 

 
เรื่องที่ ๒/๒๕๖๔  

๒. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 ๒.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- การก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการ 
  ตุลาการศาลปกครอง ซึ่งเข้าร่วมการ 
  ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
  (ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการ 
  ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๔๑/๘ 

คณะกรรมการ
บริหาร 
ศาลปกครอง  

 
 (ประกาศ รจ.  
๒ มี.ค.๖๔) 

 
 

- 



๒๙ 
 

 
เรื่องที่ ๓/๒๕๖๔ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง)  

๓. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

เรื่องที่ ๔/๒๕๖๔  
๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  (ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีการใหบ้ริการทางอเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศ)  
 ๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๔.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท า การส่ง  
    การรับ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสาร 
    หลักฐานหรือหนังสืออ่ืนใดด้วย      
    กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ม.๓ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๓ โสฬส 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
การคลัง 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๗ ส.ค.๖๔) 

 

- 

๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไข การด าเนินการเกี่ยวกับ 
    ทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่มอิเล็กทรอนิกส์  

ม. ๙  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๘๕/๒๐ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
การคลัง 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๗ ส.ค.๖๔) 

- 

๓. ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วย 
    การก าหนดกระบวนการต่อเนื่องอ่ืนใด  
    ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้บริการ 
    ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
    แพลตฟอร์ม  

ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๘๒/๑๓  
วรรคสอง 
และวรรคสาม 

อธิบดี
กรมสรรพากร 

 
 (ประกาศใช้  
๑๖ ส.ค.๖๔) 

 

- 

 
เรื่องที่ ๕/๒๕๖๔  

๕. พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี 
 ๕.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 



๓๐ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหา 
    เพื่อก าหนดด้านที่คณะกรรมการสรรหา 
    จะด าเนนิการสรรหาเป็นกรรมการ 
    กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
    และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ        
    (กรรมการ กสทช.) ตาม ม. ๖ 
    และก าหนดลักษณะเฉพาะทีแ่สดง 
    ให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
    และประสบการณ์ในด้านนัน้  
    ในการด าเนินการสรรหาในแต่ละคร้ัง  
 

ม. ๕ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๑๔/๑ 

เลขาธิการวุฒิสภา  
 (ประกาศ รจ.  
๑๔ พ.ค.๖๔) 

 

- 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ออก 
    โดยคณะกรรมการสรรหา เร่ือง  
    การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล 
    เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.  
 

ม. ๕ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๕ 

เลขาธิการวุฒิสภา  
 (ประกาศ รจ.  
๑๔ พ.ค.๖๔) 

 

- 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ออก 
    โดยคณะกรรมการสรรหา เร่ือง การเสนอ 
    เร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย 
    ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคณุสมบัต ิ
    หรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับ 
    การสรรหาหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
    เป็นกรรมการ กสทช. 
 

ม. ๖  
เพิ่มความเป็น 
ม.๑๕/๑ 

เลขาธิการวุฒิสภา  
 (ประกาศ รจ.  
๑๔ พ.ค.๖๔) 

 

- 

 
เรื่องที่ ๖/๒๕๖๔  
 ๖. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
       (แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) 

 ๖.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๖.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๖.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๖.๔ สถานะการตดิตาม : ด าเนินการครบแล้ว  
 



๓๑ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา 
สถานะการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

- พระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
ตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ ในกรณีที่ต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน 
และมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม 
หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ซึ่งโดยปกติ  
กระทรวงการคลังต้องพิจารณาทบทวนอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวทุกสามปี  

ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๗ วรรคสอง  

คณะรัฐมนตรี   
 

ยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องติดตาม 

เนื่องจากเป็น 
การก าหนดบทบัญญัติ

รองรับส าหรับการ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 

ที่แตกต่างไปจาก 
ที่ก าหนดในกฎหมาย 
และปัจจบุันยงัไม่ครบ

ระยะเวลาที่
กระทรวงการคลัง
จะต้องพิจารณา

ทบทวนอัตราดอกเบี้ย 
 

 
เรื่องที่ ๗/๒๕๖๔  

๗. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๗.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๗.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๗.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๗.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
    เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ที่บรรษัท 
    ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
    ได้รับช่วงสิทธิจากสถาบนัการเงิน  

ม. ๑๕  
วรรคสอง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๒ ก.พ.๖๕) 

 

- 

๒. ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการในการคิดผลขาดทุนบรรษัท 
    ประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
    จากการค้ าประกนัสินเชื่อของผู้ประกอบ 
    ธุรกิจ เพื่อตั้งงบประมาณชดใช้ 

ม. ๑๔  
วรรคสาม 

- 

๓. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่สถาบันการเงิน 
    ยื่นค ากู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ม.๙ วรรคหนึ่ง ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

 
 (ประกาศ รจ.  
๑๙ เม.ย.๖๔) 

- 



๓๒ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงิน 
    ที่สถาบันการเงินผู้กู้ต้องถือปฏิบัติ 

ม.๙ วรรคสอง   - 

๕. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    การก าหนดวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ 
    ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน และวงเงินสินเชื่อ 
    เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ม.๑๐ - 

๖. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน 
    ต้องถือปฏิบัติในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบ 
    ธุรกิจตามมาตรา ๑๐  
 

ม. ๑๑ (๑) - 

๗. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    ก าหนดระยะเวลาในการให้สถาบันการเงิน 
    ช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืม ตามหมวด ๑ มาตรการ 
    สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ  
    พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ม. ๑๒  
วรรคหนึ่ง  

- 

๘. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่สถาบันการเงิน 
    ช าระคืนเงินที่ได้กู้ยืมตามาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง  
    ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ม. ๑๒  
วรรคสอง  

- 

๙. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นสถาบัน 
    การเงินที่รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน  
    ซึ่งมีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร 
    แห่งประเทศไทย 
 

ม. ๑๗  
วรรคหนึ่ง  

 - 

๑๐. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
      การก าหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจ  
      เจ้าของทรัพย์สิน หรือบุคคลอ่ืนที่ได้ตกลง 
      กันไว้ ซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืน 
 

ม. ๑๗ (๔))  - 

๑๑. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
      ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็น 
      หลักประกันและค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่น ามาใช ้
      เป็นฐานในการค านวณราคาทรัพย์สินที่จะ 
      ขายคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของ 
      ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน 
 

ม. ๑๗ (๖)  - 



๓๓ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๒. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการที่สถาบัน 
      การเงินขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศ 
      ไทย เพื่อด าเนินการตามหมวด ๒ มาตรการ 
      สนับสนุนการรับโอนทรัพยส์ินหลักประกัน 
      เพื่อช าระหนี้ 

ม. ๑๘  
วรรคหนึ่ง 

 - 

๑๓. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ    
      ก าหนดระยะเวลาให้สถาบันการเงินช าระ 
      คืนเงินที่ได้กู้ยืมเงิน ตามหมวด ๒ มาตรการ 
      สนับสนุนการรับโอนทรัพยส์ินหลักประกัน 
      เพื่อช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ธนาคาร 
      แห่งประเทศไทย 

ม. ๑๙  
วรรคหนึ่ง 

 - 

๑๔. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ 
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่สถาบัน 
      การเงินช าระคืนเงินที่ได้กู้ยมืตามมาตรา ๑๙ 
      วรรคหนึ่ง ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ม. ๑๙  
วรรคสอง  

 - 

๑๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง      
      ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัท 
      ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
      ร่วมกันก าหนดเกี่ยวกับการที่บรรษัทประกัน 
      สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ าประกัน 
      สินเชื่อที่สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบ 
      ธุรกิจกู้ยืม 

ม. ๑๓  
วรรคสอง 

 - 

 
เรื่องที่ ๘/๒๕๖๔ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 

๘. พระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๘.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
         (เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) 
 ๘.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

เรื่องที่ ๙/๒๕๖๔  
๙. พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๙.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๙.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๙.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลปกครองสูงสุด 
 ๙.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 



๓๔ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  
การสงเคราะห์ เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง 
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และพนักงาน
ราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง   
(ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน 
ศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

มาตรา ๓ 
ยกเลิกความใน 
(๘) ของมาตรา 
๔๑/๘  

คณะกรรมการ
บริหาร 
ศาลปกครอง 
(ก.บ.ศป.) 

 
 (ประกาศ รจ.  
๑๙ ก.ค.๖๔) 

 

- 

 
เรื่องที่ ๑๐/๒๕๖๔  
  ๑๐. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
       จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๐.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๑๐.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้าย 
พระราชก าหนดนี้  
(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔)  
 
 

ม.๕ วรรคสอง  
ม.๗ ประกอบ
กับ ม. ๘(๖)  

ส านัก
นายกรัฐมนตรี  

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๒ ก.ค.๖๔) 

 

- 

 
เรื่องที่ ๑๑/๒๕๖๔  
 ๑๑. พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวง 
        เวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑๑.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วนัที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



๓๕ 
 

  ๑๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกา 
  ๑๑.๔ สถานะการติดตาม : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
          (ส านักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม แจ้งข้อมูลว่า ปัจจุบันส านัก
แผนงานและงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ด าเนินการตั้งขออนุมัตงิบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร
ที่ท าการศาลทั้งสามศาลดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    (๑) ศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๓ ถึง ปี ๒๕๖๖ 
    (๒) ศาลจังหวัดนครไทย  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ในปี ๒๕๖๕ ถึง ปี ๒๕๖๗ 
    (๓) ศาลจังหวัดเวียงป่าเป้า  ยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง  
    นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (Covid-19) จึงท าเกิดความล่าช้าในกระบวนการจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการศาล   

หมายเหตุ  
     - คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติฯ ได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ พิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามที่เห็นสมควรด้วยอีกทางหนึ่ง (ตามติคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่  
๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. พระราชกฤษฎีกาเปิดท าการศาลจังหวัด 
    พยัคฆภูมิพิสัย 

ม.๔ วรรคหนึ่ง  คณะรัฐมนตร ี
 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  

อยู่ในขั้นตอน 
การอนุมัติ

งบประมาณ
เพื่อก่อสร้าง
อาคารที่ท า 
การศาล 

 

๒. พระราชกฤษฎีกาเปิดท าการศาลจังหวัด 
    นครไทย 

ม.๗ วรรคหนึ่ง  

๓. พระราชกฤษฎีกาเปิดท าการศาลจังหวัด 
    เวียงป่าเป้า 

ม. ๑๐  
วรรคหนึ่ง 
 

 
เรื่องที่ ๑๒/๒๕๖๔ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๑๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๑๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ๑๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 
เรื่องที่ ๑๓/๒๕๖๔  
 ๑๓. พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๑๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๑๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๑๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 ๑๓.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน  



๓๖ 
 

หมายเหตุ  
     - คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติฯ ได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ พิจารณา 
ตามหน้าที่และอ านาจตามที่เห็นสมควรด้วยอีกทางหนึ่ง (ตามติคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 

 กฎหมายล าดับรองที่ตอ้งตรา จ านวน ๒ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
    ท้ายพระราชบัญญัต ิ
    (กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  
    ต้องทบทวนอัตราค่าธรรมเนยีมและค่าบริการ 
    ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
    (๑๔ ธ.ค. ๖๔) เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
    การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  

ม.๓ แก้ไข
เพิ่มเติม  ม. ๕ 
ประกอบ ม. ๗ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์

- อยู่ในชั้นการยกร่าง 
กฎกระทรวง จากนั้น 
จะน าไปรบัฟังความ
คิดเห็นจากหอการค้า
ภายใน ประเทศและ
หอการค้าต่างประเทศ 
(ติดตาม ๑๙ พ.ค. ๖๕)  
- อยู่ในกระบวนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์  
(ติดตาม ๒๕ ต.ค. ๖๕) 
- รับฟังความคิดเห็น
(จ านวน ๒ คร้ัง)  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
จัดท าร่างกฎกระทรวง 
โดยจะต้องมีการหารือ
ส านักงบประมาณด้วย   
(ติดตาม ๑๐ มี.ค.๖๖)  
 

บทเฉพาะกาล  
ม.๘ ก าหนด 
ให้ใช้กฎกระทรวง 
เดิมไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง 
ที่ออกตาม
กฎหมายนี้  
 

๒. ประกาศสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
 เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบรับรอง 
 แหล่งก าเนิดของสินค้า การจัดท าและรบัรอง 
 เอกสารที่ใช้ในทางการค้าการลงทุนระหว่าง 
 ประเทศ รวมทั้งการรับรองลายมือชื่อของ 
 บุคคลในเอกสาร  

ม.๔ แก้ไข
เพิ่มเติม ม.๒๘ 

คณะรัฐมนตร ี  
 (ประกาศใชบ้ังคับ 

เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๕) 
 

- 

 
เรื่องที่ ๑๔/๒๕๖๔  
 ๑๔.  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  
     (ก าหนดอ านาจให้อธิบดีกรมสรรพากร แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ)  

  ๑๔.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
  ๑๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๑๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
  ๑๔.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 



๓๗ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา ๑๐ ตรี  
แห่งประมวลรัษฎากร   

ม.๓ เพิ่มความ
เป็น ม.๑๐ ตร ี

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

 
 (ประกาศใชบ้ังคับ 

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔) 
 
 

- 

 
เรื่องที่ ๑๕/๒๕๖๔  
 ๑๕. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  
      พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๑๕.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วันที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
   ๑๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ๑๕.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬาเก่ียวกับการแข่งขัน 
    กีฬาในระดับชาติ ตามมาตรา ๓ บทนิยาม  
    ค าว่า “นักกีฬา”  

ม. ๖  
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๓ บทนิยาม  

ค าว่า 
“นักกีฬา” 

คณะกรรมการ
ควบคุมการใช ้
สารต้องห้าม
ทางการกีฬา 

 
 (ประกาศ รจ.  
๓๐ มี.ค. ๖๕) 

 

 

๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
    ในการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม 

ม. ๑๖  
แก้ไขเพิ่มเติม  

ม. ๒๒ 

  

๓. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬาเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง  
    การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง  
    การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน 
    การตรวจสอบสารต้องห้ามหรือวิธีการ 
    ต้องห้าม และค่าบริการในการตรวจสอบ 

ม. ๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติม 

ม.๒๔ 

 

๔. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬาเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และระยะเวลาการยื่นค าขออนุญาต  
    การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณา 
    การใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม 
    เพื่อการรักษา 

ม. ๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติม

ม. ๒๕  
วรรคหนึ่ง 

 



๓๘ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และระยะเวลาการอุทธรณ์ค าสั่ง 
    คณะกรรมการการแพทย์ที่อนุญาตหรือไม่ 
    อนุญาตให้ใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม 
    เพื่อการรักษา 

ม. ๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติม 

ม. ๒๕  
วรรคสอง 

คณะกรรมการ
ควบคุมการใช ้
สารต้องห้าม
ทางการกีฬา 

 

๖. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์  
    วิธีการ และระยะเวลาการพิจารณา  
    การก าหนดโทษทางการกีฬา  
    และการแจ้งค าสั่ง 

ม. ๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติม

ม. ๒๖  
วรรคสาม 

 

๗. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์  
    วิธีการ และระยะเวลาการอุทธรณ์ค าสั่ง 
    ก าหนดโทษทางการกีฬา 

ม. ๑๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม

ม. ๒๗ 

 

๘. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และระยะเวลาการพิจารณา 
    และการแจ้งผลการพิจารณาของ 
    คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ์

ม. ๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติม

ม. ๒๘  
วรรคสาม 

 

๙. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการใช้ 
    สารต้องห้ามทางการกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    การก าหนดโทษทางกีฬาเพื่อตัดสิทธิในการ 
    แข่งขันกีฬาหรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา 
    หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ไดร้ับจาก 
    การแข่งขันกีฬาหรืออันเนื่องมาจากการได้รับ 
    รางวัลในการแข่งขันกีฬา 
 

ม. ๑๙  
แก้ไขเพิ่มเติม

ม. ๓๓ 

 

 
 

----------------------------------------------------------- 
  



๓๙ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

ปี ๒๕๖๕ 

(มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๒๒ ฉบับ)  

 
 ๑. เป็นกฎหมายท่ีไม่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง  จ านวน   ๙ ฉบับ  
  ๒. เป็นกฎหมายท่ีมีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง     จ านวน ๑๓ ฉบับ  
    ๒.๑ ด าเนินการครบถ้วนแล้ว        จ านวน   ๔ ฉบับ  
            ๒.๒ ด าเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๗ ฉบับ  
            ๒.๓ ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ           จ านวน   ๒ ฉบับ 

 



๔๐ 
 

ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ปี ๒๕๖๕) 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย 
กฎหมาย 
ล าดับรอง 

สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑ พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๒ พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอขอ้บัญญัติ 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 

๓ กรณ ี  ด าเนินการแล้ว
บางส่วน  

(คงเหลือเพียง  
๑ กรณี) 

- 

๓ พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 
๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกณฑ์อายุเด็ก) 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ไม่มี  - - 

๔ พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๕ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๖ พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๗ พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศและวธิีพิจารณาคดีทรัพยส์ินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๘ พระราชบัญญัติควบคมุยุทธภณัฑ์  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๙ กรณี  ด าเนินการแล้ว
บางส่วน  

(คงเหลือเพียง  
๑ กรณี) 

- 

๙ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
๓ กรณ ี ด าเนินการ 

ครบแล้ว 

- 

๑๐ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕  
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

๕ กรณี  ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๑๑ พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ 
ที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕        
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

ไม่ม ี - - 

๑๒ พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (การคุม้ครอง
มาตรการทางเทคโนโลยี)   
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 

๑ กรณ ี ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 



๔๑ 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย 
กฎหมาย 
ล าดับรอง 

สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑๓ พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
๑๕ กรณ ี

- ต้องออก กม.
ล าดับรอง ๘ ฉบับ 

- ยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องออก
กม. ล าดับรอง 
จ านวน ๒ กรณี    

ด าเนินการแล้ว
บางส่วน 

- เสร็จแล้ว ๑ กรณี  
- คงเหลือ ๗ กรณ ี

- 

๑๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕) 
๑๒ กรณี  ด าเนินการแล้ว

บางส่วน 

- เสร็จแล้ว ๖ กรณี  
- คงเหลือ ๖ กรณี  

- 

๑๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๕) 

ไม่มี  - - 

๑๖ พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกัน 
การช าระหนีข้องส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี  - - 

๑๗ พระราชบัญญัตเิครื่องส าอาง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
๙ กรณี  ยังไม่มีข้อมลู 

การด าเนินการ  
- 

๑๘ พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมค าสัง่หัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป 
การศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  

๑ กรณี  ด าเนินการ 
ครบแล้ว 

- 

๑๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕  
(มีผลใช้บังคับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

๔ กรณี  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ   

- รอประกาศ รจ.  
  ๗ กรณี  
- คงเหลือ ๒๒ กรณ ี

- 

๒๐ พระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๕  
(มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

๗ ฉบับ  ด าเนินการแล้ว
บางส่วน  

- เสร็จแล้ว ๑ กรณี  
- คงเหลือ ๖ กรณ ี

- 

๒๑ พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

๑๒ กรณี  ยังไม่มีข้อมลู 
การด าเนินการ  

- 

๒๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับท่ี (๖) พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศ วันท่ี ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕  
มีผลใช้บังคับ ๖๐ วันนับแต่วันประกาศ  
คือ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

๑ กรณี  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ   

- 



๔๒ 
 

เรื่องที่ ๑/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๑. พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ๑.๑ ประกาศราชกิจจานเุบกษา วันที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔  
   ๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕  
   ๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 
เรื่องที่ ๒/๒๕๖๕   
 ๒. พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 ๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ๒.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน   

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหต ุ

๑. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเก่ียวกับ 
    เร่ืองสาระส าคัญและแบบของร่างข้อบัญญัติ 
    ท้องถิ่นที่ผู้มีสทิธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    จะเข้าชื่อเสนอ 

ม. ๘ (๒) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
มหาดไทย 

 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๓ วรรคสอง ได้ก าหนด 
แบบการเสนอร่างข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามแบบ 

ที่ก าหนดท้ายระเบียบดังกล่าวแลว้ 
 

 

๒. ระเบียบประธานท้องถิน่โดยความเห็นชอบ 
    ของสภาท้องถิ่นเก่ียวกับเร่ืองจ านวนผู้เข้าชื่อ 
    ยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ในการยื่นค าร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น วิธีการประกาศ 
    เชิญชวนให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อ  
    และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

ม. ๙  
วรรคสอง 

ประธานสภา
ท้องถิ่นก าหนด
โดยความ
เห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส่งตัวอย่างร่างระเบยีบ
สภาท้องถิ่นวา่ด้วย 
การด าเนินการของประชาชน 
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อประกอบ 
การพิจารณาจัดท าระเบียบของ
สภาท้องถิ่นตามความเหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น  
พร้อมแนวทางปฏบิัติตาม
กฎหมายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์สร้างความรับรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 

 



๔๓ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหต ุ

๒. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้แจ้งให้ อปท. จัดสง่
ข้อมูลการจัดท าร่างระเบยีบ 
สภาท้องถิ่นฯ โดยสรุปผลได้ ดังนี้ 
    ๒.๑ อปท.รายงานข้อมูลวา่ 
จัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นฯ 
เสร็จแล้ว จ านวน ๑,๘๕๘ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗ 
   ๒.๒ อปท. อยู่ระหว่าง 
การจัดท าร่างระเบียบสภา
ท้องถิ่นฯ จ านวน ๕๙๙๑ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๓  

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได ้
แจ้งให้ อปท. ที่ยังไม่ไดจ้ัดท า 
ร่างระเบียบสภาท้องถิ่น ขอให้
พิจารณาเร่งรัดด าเนนิการ 
โดยด่วนแล้ว 

๓. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
    เรื่องระยะเวลาที่ให้สภาท้องถิ่นพิจารณา 
    ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอ 

ม. ๑๓  
วรรคสอง 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง 
มหาดไทย 
 

 
1. รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออก 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
และก าหนดระยะเวลาที่ให้สภา
ท้องถิ่นพิจารณารา่งข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ที่ประชาชนเสนอ
ภายใน 60 วัน นับแต่วนัที่
ได้รับร่างฯ 
2. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0804.5/ว 3291  
ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2565  
แจ้งจังหวัดเพื่อให้แจ้ง อปท. 
ทราบถึงการออกระเบียบ
ดังกล่าวพร้อมสรุปสาระส าคัญ 

 



๔๔ 
 

เรื่องที่ ๓/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ (เกณฑ์อายุเด็ก)   
   ๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 
เรื่องที่ ๔/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕     
  ๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกา   

 
เรื่องที่ ๕/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๕. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
   (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   
 

เรื่องที่ ๖/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๖. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕    
   ๖.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๖.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๖.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
เรื่องที่ ๗/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๗. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณา 
    คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕      
   ๗.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๗.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๗.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกา 

เรื่องที่ ๘/๒๕๖๕ 
 ๘. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๘.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๘.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๘.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
    ๘.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน  



๔๕ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดอัตรา 
    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสั่งเข้ามา 
    น าเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ และใบแทน 
    ใบอนุญาตดังกล่าว ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียม 
    การต่ออายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต  
    และมีซึ่งยุทธภัณฑ์  

ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๕ 
วรรคหนึ่ง  

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  

- ปัจจุบนั 
ร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวผา่นขัน้ตอน 
การพิจารณาของ 
สภากลาโหมแล้ว  
และกรมพระธรรมนูญ
ได้เสนอรา่งกฎกระทรวง 
ดังกล่าวไปยัง สลค.  
เพื่อบรรจุระเบียบ
วาระการประชุม ครม. 
ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่  
๘ พ.ย. ๖๕) 

- สลค. ได้แจ้งให้
หน่วยงานด าเนนิการ
รับฟังความเห็น 
และวิเคราะห์
ผลกระทบของ 
ร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว โดยกรม
อุตสาหกรรมทหาร 
ได้ด าเนนิการเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว  
พร้อมทั้งได้ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมไปยัง สลค.  
เมื่อต้นเดือนมีนาคม 
๒๕๖๖ ที่ผ่านมา 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๘  
มี.ค. ๖๖) 

 

๒. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดอัตรา 
    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสั่งเข้ามา 
    น าเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์  
    และใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ตลอดจนอัตรา 
    ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา  
    น าเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ในการ 
    ปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ 
    ภาวะเศรษฐกิจทุก ๕ ปี 

ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๕ 
วรรคสาม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

 
ยังไม่มีกรณี 

การออกกฎกระทรวง 
ก าหนดค่าธรรมเนียม
เกินอัตราตามบัญชี ๑ 
ดังนั้น ปัจจบุันจึงยัง 
ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องตรากฎกระทรวง
กรณีดังกล่าวในขณะนี ้

 

 



๔๖ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๓. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และระยะเวลาในการขออนุญาต 
    และการอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต  
    หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 

ม. ๑๔ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๕ 
วรรคสาม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

 
(ประกาศ รจ.  
๑๘ ก.ค. ๖๕) 
(กฎกระทรวง 

การขออนุญาต การขอ
ต่ออายุใบอนุญาต  
และการอนุญาต 

และการขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

และการออกใบแทน
ใบอนุญาตสัง่เข้ามา 

น าเข้ามา ผลิต  
หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

- ส านักงาน คกก. 
กฤษฎีกา มีความเห็น
ว่า กฎกระทรวง 
ที่ใช้บังคบัอยู่ใน
ปัจจุบนัรองรับ 
กรณีตามที่ ม. ๑๕  
วรรคสาม ม. ๒๖  
วรรคสอง และ ม. ๒๘ 
วรรคสอง ก าหนดแล้ว 

- หน่วยงานไดช้ี้แจง 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒสิภา  
เพื่อประกอบการ
พิจารณาในขัน้ตอน 
การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
ฉบับดังกลา่วนีด้้วยแล้ว 

 
  
 

๔. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และระยะเวลาการขอต่ออายุใบอนุญาต 
    และการต่ออายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา  
    ผลิต และมีซึง่ยุทธภัณฑ์ 

ม. ๗ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๖ 
วรรคสอง 

๕. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และระยะเวลาการขอรับใบแทน 
    ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
    สั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต และมีซึ่งยุทธภัณฑ ์

ม. ๘ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. 
๒๘ วรรคสอง 

๖. ประกาศกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับข้อยกเว้น 
    การจัดท าบัญชีรับจ่ายยุทธภณัฑ์ที่สั่งเข้ามา  
    น าเข้ามา ผลิต และมีไว้ในครอบครองของ 
    ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้ใช้ 
    ยุทธภัณฑ์รายย่อยบางประเภท 

ม. ๖ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๒๔ 

  
ปัจจุบนั

กระทรวงกลาโหม 
ยังไม่มีนโยบายที่จะ

ยกเว้นการจัดท าบัญชี
รับจ่ายยุทธภัณฑ์ฯ  

ดังนั้น จงึยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องออก

 



๔๗ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

ประกาศกระทรวงใน
เร่ืองดังกล่าวในขณะนี ้

๗. ประกาศกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการก าหนด 
    แบบบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ ์

ม. ๑๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

 
(ประกาศ รจ.  
๑๙ ส.ค. ๖๕) 

 

กม. ก าหนด 
ให้ด าเนินการ  

ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่ วันท่ี
พ.ร.บ. ใช้บังคับ 

๘. ข้อก าหนดของกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
    เกี่ยวกับวิธีการแสดงใบอนุญาตน าเข้ามา 
    ซึ่งยุทธภัณฑ์ที่เป็นของส าหรับใช้ส่วนตัว 
    โดยปกติของผู้น าเข้ามาหรือเป็นของตัวอย่าง 
    เท่าที่จ าเป็น โดยแสดงเป็นส าเนาภาพถ่าย 
    หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ม. ๕  
เพิ่ม ม. ๒๑ 
วรรคสาม 

เจ้ากรม 
การอุตสาหกรรม
ทหาร  

 
 (ประกาศ รจ.  
๔ พ.ย. ๖๕) 

 
(เจ้ากรม 

การอุตสาหกรรมทหาร  
ลงนาม ๑๖ ก.ย. ๖๕)  

 

๙. ข้อก าหนดของกรมการอุตสาหกรรมทหาร 
    เกี่ยวกับวิธีการแสดงใบอนุญาตสั่งเข้ามา  
    น าเข้ามา ผลิต และมีไว้ในครอบครอง 
    ซึ่งยุทธภัณฑ์ โดยแสดงเป็นส าเนาภาพถ่าย 
    หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ม. ๙  
เพิ่มความ  
ม. ๓๐ (๑) 
วรรคสอง  

 

เรื่องที่ ๙/๒๕๖๕  
 ๙. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๙.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๙.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๙.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
    ๙.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 
    เกี่ยวกับการโฆษณาข้อความของบริษัท 
    ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณา 
    ทางหนังสือพิมพ์  
    (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
    เรื่อง การโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ม. ๓ เพิ่ม ม.๖ 
วรรคสาม  

อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า  

(นายทะเบียน) 

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค. ๖๕) 

 

๒. หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 
    เกี่ยวกับการส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ 
    กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท 
    โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ม. ๔  
เพิ่ม ม.๗/๑  

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค. ๖๕) 

 



๔๘ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๓ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

    (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
    เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสาร 
    โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 
    เกี่ยวกับการมอบฉันทะโดยวิธีการ 
    ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม 
    ผู้ถือหุ้นและและออกเสียงลงคะแนนแทน 
    การท าเป็นหนังสือมอบฉันทะ  
    (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
    เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
    โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ม. ๑๒  
เพิ่ม ม. ๑๐๒  
วรรคสาม  

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค. ๖๕) 

 

 
เรื่องที่ ๑๐/๒๕๖๕  
 ๑๐. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕    
   ๑๐.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๐.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๐.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
 ๑๐.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว”  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิต เรื่อง ก าหนดประเภทธุรกิจ 
    ตัวกลางในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 
    เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ 

ม.๔ 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
เครดิต (เพิ่มบท
นิยาม ค าว่า  
“ผู้ประกอบธุรกิจ
เป็นตัวกลาง 
ในการจัดหา
สินเชื่อ” ใน ม. ๓ 

 
(ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕) 
 
 
 

- 

๒. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
    วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริษัทข้อมูล 
    เครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกประเภท 
    ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหา 
    สินเชื่อที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ 
    ในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนผู้ที่จะให้ 
    สินเชื่อ ซึ่งการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าว 

ออกตามความ
ม. ๙  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๔/๑ 

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
เครดิต 

 
(ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕) 
 

- 



๔๙ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

    จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
    ก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ 
    ความยินยอมไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๓. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
    และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
    ผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต 
    ของสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจ 
    เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อให้แก่ผู้ที่จะ 
    ให้สินเชื่อได้เท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน ์
    ในการให้สินเชื่อและต้องได้รับความยินยอม 
    จากเจ้าของข้อมูลก่อน 

ออกตามความ
ม. ๙  
เพิ่มความเป็น 
ม. ๒๔/๒ 

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
เครดิต 

 
(ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕) 
 

- 

๔. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
    และเงื่อนไขในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิตอนุญาตให้สมาชิกประเภท 
    ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหา 
    สินเชื่อที่จัดท าแบบจ าลองด้านเครดิตยินยอม 
    ให้สมาชิกอ่ืนน าแบบจ าลองด้านเครดิต 
    ไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
    สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหาร 
    ความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกอ่ืนด้วย 

ออกตามความ
ม. ๙  
เพิ่มความเป็น
ม. ๒๔/๓ 

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
เครดิต 

 
(ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕) 
 

- 

๕. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครอง 
    ข้อมูลเครดิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
    และเงื่อนไขให้สมาชิกถือปฏิบัติในการจัดท า 
    และการใช้ประโยชน์แบบจ าลองด้านเครดิตได้ 
    ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
    ของเจ้าของข้อมูล 
 

ออกตามความ
ม. ๙  
เพิ่มความเป็น
ม. ๒๔/๓ 
วรรคสี่ 

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
เครดิต 

 
(ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕) 
 

- 

ที่มาข้อมูล : https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Law/Pages/Notification.aspx 

 
เรื่องที่ ๑๑/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๑๑. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น  
   พ.ศ. ๒๕๖๕    
   ๑๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : -  

 

https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Law/Pages/Notification.aspx


๕๐ 
 

เรื่องที่ ๑๒/๒๕๖๕  
 ๑๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี) 
   ๑๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   ๑๒.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับ 
  เรื่องการกระท าซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท า 
  แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดสิทธิ์ 
  และมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการ 
  ทางเทคโนโลยี  

ม. ๑๑  
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๕๓/๕ (๑)  

  
 (ประกาศ รจ.  
๑๙ ส.ค.๖๕) 

 
 

- มีผลใช้
บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๓ 
สิงหาคม 
๒๕๖๕  

เรื่องที่ ๑๓/๒๕๖๕  
 ๑๓. พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๓.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
                                              และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
 ๑๓.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน   

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
    การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต 
    การต่ออายุใบอนุญาต การลดหรือยกเว้น 
    ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่น 
    เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ออกตาม 
ความใน ม.๕ 
วรรคสอง 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.  
  เสนอร่างฯ ไปยัง  
  สลค. เม่ือวันที่ ๒๑  
  ตุลาคม ๒๕๖๕  
  ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
  สลค. เสนอเร่ือง 
  ต่อ ครม. (ข้อมูล  
  ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๖)  

 

๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    หรือเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
    การออกใบอนุญาต การแจ้ง หรือการออก 
    ใบรับแจ้ง กรณีการน าเข้าหรือส่งออก 
    ใบกระท่อม 

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๐ 
วรรคสาม 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.  
  เสนอร่างฯ ไปยัง  
  สลค. เม่ือวันที่ ๒๑  
  ตุลาคม ๒๕๖๕  
  ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
  สลค. เสนอเร่ือง 

(ล าดบัที่ ๒.
ถึงล าดับที่ 

๖.) ออกรวม
เป็น

กฎกระทรวง
ฉบับเดียวกัน 

  
๓. กฎกระทรวงก าหนดข้อยกเว้นกรณีการน าเข้า 
    หรือส่งออกใบกระท่อม 

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๐ 
วรรคสี ่

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 



๕๑ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไขในการขอต่ออายุใบอนุญาต 
    และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๓  
วรรคสาม 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

  ต่อ ครม.  
  (ข้อมูล ณ วันที่  
  ๓ ก.พ.๖๖) 
(กฎกระทรวง 
การขออนุญาต 
และการอนุญาตน าเข้า
หรือส่งออกใบ
กระท่อม พ.ศ. .... 
(ออกตามความ 
ในมาตรา ๕ มาตรา ๖ 
มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๔  
และมาตรา ๑๕) 

๕. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไขในการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง 
    รายการและการเปลี่ยนแปลงรายการ 
    ในใบอนุญาต หรือใบรับแจ้ง  

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๔ 
วรรคสอง 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

๖. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไขในการขอรับและการออกใบแทน 
    ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับแจ้ง 

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๕ 
วรรคสอง 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ 
    การก าหนดข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหาร 
    ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อม 
    เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคล 
    โดยรวมถึงกรณีที่เป็นการขายโดยวิธีการ 
    หรือในลักษณะอ่ืนด้วย 

ออกตาม 
ความใน ม. ๒๔ 
วรรคสอง 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๘. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ 
    การก าหนดชนิดและประเภทอาหาร 
    ที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
    ที่ไม่ห้ามขายตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง 

ออกตาม 
ความใน ม. ๒๔ 
วรรคสาม 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๖) 

- 

๙. ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขายใบกระท่อม 
    หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
    ที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
    แก่บุคคลอ่ืนใด 

ออกตาม 
ความใน ม. ๒๔ 
วรรคหนึ่ง (๔) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 
และรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๖) 

- 

๑๐. ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขายใบกระท่อม 
      ในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะอ่ืนใด 

ออกตาม 
ความใน  
ม. ๒๕ (๕) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 
และรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๑๑. ประกาศกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับ 
      การก าหนดชนิดวัตถุที่ห้ามน ามาปรุง 
      หรือผสมกับการบริโภคใบกระท่อม 

ออกตาม 
ความใน ม. ๒๗ 
วรรคหนึ่ง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ของส านักงาน
คณะกรรมการ 

- 



๕๒ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๕ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

อาหารและยา (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๓ ก.พ.๖๖) 

๑๒. ประกาศกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับ 
      การก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงาน 
      เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
      พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ออกตาม 
ความใน ม. ๓๑ 
วรรคสอง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.   
  ยกร่างฯ เสร็จแล้ว  
  อยู่ระหว่างการพจิารณา 
  ของคณะอนุกรรมการ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย 
  ส านักงาน ป.ป.ส.) 
  (ข้อมูล ณ วันที่  
  ๓ ก.พ.๖๖) 

- 

๑๓. ประกาศกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
      การเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัต ิ
      พืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ออกตาม 
ความใน ม. ๓๙ 
วรรคหนึ่ง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.  
  ยกร่างฯ เสร็จแล้ว  
  อยู่ระหว่างการ 
  พิจารณาของ 
  คณะอนุกรรมการ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย 
  ส านักงาน ป.ป.ส. 
  (ข้อมูล ณ วันที่  
  ๓ ก.พ.๖๖) 

- 

๑๔. ประกาศเลขาธิการ ป.ป.ส. เกี่ยวกับ 
      การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
      ในการแสดงความจ านงของทายาท 
      หรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากทายาท 
      ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตายก่อนใบอนุญาต 
      สิ้นอายุเพื่อขอด าเนินการตามที่ได้รับ 
      ใบอนุญาตเกี่ยวกับใบกระท่อมต่อไป 
      และการตรวจสอบของผู้อนุญาต 
      ในเรื่องดังกล่าว 

ออกตาม 
ความใน ม. ๑๖ 
วรรคสอง 

เลขาธิการ ป.ป.ส. อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.  
  ยกร่างฯ เสร็จแล้ว  
  อยู่ระหว่างการ 
  พิจารณาของ 
  คณะอนุกรรมการ 
  ที่ปรึกษากฎหมาย 
  ส านักงาน ป.ป.ส. 
  (ข้อมูล ณ วันที่  
  ๓ ก.พ.๖๖) 

- 

๑๕. ข้อก าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา 
      เกี่ยวกับการก าหนดกรณีการศึกษา วิเคราะห์ 
      หรือวิจัย ที่ด าเนินการร่วมกันหลายองค์กร 
      หรือหลายหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นให้บริโภค 
      ใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติด 
      ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ยา วัตถุอันตราย  
      หรือวัตถุอ่ืนใด 

ออกตามความ
ใน ม. ๒๗ (๒) 

คณะกรรมการ
อาหารและยา 

 
(ประกาศ รจ.  
๒๕ ธ.ค. ๖๕) 

- 

 



๕๓ 
 

เรื่องที่ ๑๔/๒๕๖๕  
 ๑๔. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๔.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๑๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี   
 ๑๔.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน   

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๒ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการทดสอบผู้ขับขี่ที่มีพฤติการณ์ 
    อันควรเชื่อว่าฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒)  
    ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 
    หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ม. ๑๑  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๔๒  
วรรคห้า 

คณะรัฐมนตรี  จัดท าร่างกฎกระทรวง
เสนอต่อ ครม.
เรียบร้อยแล้ว  

- 

๒. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
    เกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ขับขี่รถสามารถ 
    ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หากเป็นการใช้ 
    โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือ 
    หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ม. ๕  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๔๓ (๙)  

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค.๖๕) 

 

- 

๓. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
    การก าหนดที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กและที่นั่ง 
    พิเศษส าหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย 
    ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) (ข)  
    และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิด 
    อุบัติเหตุส าหรับผู้ขับขี่และคนโดยสาร 
    ตามมาตรา ๑๒๓ 

ม. ๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๒๓  
วรรคสาม 

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ

 
 (ประกาศ รจ.  
๑๖ ก.พ. ๖๕) 

 

 

๔. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
    การก าหนดประเภทรถยนต์ที่คนโดยสาร  
    นอกจากที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้น 
    ไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย 

ม. ๘  
เพิ่มความ 
เป็น ม. ๑๒๓/๑ 
วรรคหนึ่ง 

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ

 
 (ประกาศ รจ.  
๑๖ ก.พ. ๖๕) 

 

(ล าดับท่ี ๔. 
และล าดับท่ี ๕.  
ออกรวม 
เป็นเป็นฉบับ
เดียวกัน) 

๕. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
    จ านวนการบรรทุกคนโดยสารและลักษณะ 
    การโดยสารที่ไม่เป็นการเสี่ยงภัยส าหรับรถนั่ง 
    สองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็ก 
    ที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ 
    รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อืน่ และการก าหนด 
    อัตราความเร็วส าหรับรถแต่ละประเภท 
    ดังกล่าว 

มาตรา ๘ เพิ่ม
ความเป็น
มาตรา ๑๒๓/๑ 
วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒)) 

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ



๕๔ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๒ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๖. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
    การก าหนดวิธีการส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ 
    สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
    หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้าง 
    ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในการ 
    แจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนคนโดยสาร 
    ในรถนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓  
    และมาตรา ๑๒๓/๑ วรรคหนึ่ง (๑)  
    ก่อนการออกรถ 

ม. ๘  
เพิ่มความเป็น 
ม.๑๒๓/๓) 

ผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาต ิ

- อยู่ระหว่างการหารือ
กับกรมการขนส่งเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  
(ปัจจุบนัยังไม่ได้ข้อยุติ)  

 

๗. ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
    การก าหนดรูปแบบค าสั่งและต าแหน่ง 
    ที่ติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งห้ามการใช้รถ 
    หรือค าสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว 
    ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) 

ม. ๑๔  
แก้ไขเพิ่มเติม
ม. ๑๔๓/๑ 
วรรคสอง 

ผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาต ิ

- อยู่ระหว่างการหารือ
กับกรมการขนส่งเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  
(ปัจจุบนัยังไม่ได้ข้อยุติ) 

 

๘. ประกาศกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับ 
    การก าหนดประเภทรถยนต์ที่ไม่ต้องติดตั้ง 
    เข็มขัดนิรภัย 

ม. ๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๒๓  
วรรคสี่ 

อธิบดีกรม 
การขนส่งทางบก 

- อยู่ระหว่างการหารือ
กับกรมการขนส่งเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  
(ปัจจุบนัยังไม่ได้ข้อยุติ) 

 

๙. ประกาศกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับ 
    การก าหนดรถบรรทุกคนโดยสารที่เป็น 
    รถประจ าทางที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
    ซึ่งต้องอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๓/๑  
    วรรคหนึ่ง ในเรื่องจ านวนการบรรทุกคน 
    โดยสาร และลักษณะการโดยสารที่ไม่เป็น 
    การเสี่ยงภัย รวมทั้งการก าหนดอัตราความเร็ว 
    ในขณะขนส่งคนโดยสารในเส้นทางทีไ่ด้รับ 
    อนุญาตประกอบการขนส่ง 

ม. ๘  
เพิ่มความเป็น
ม. ๑๒๓/๑ 
วรรคสอง 

อธิบดีกรม 
การขนส่งทางบก 

- อยู่ระหว่างการหารือ
กับกรมการขนส่งเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  

(ปัจจุบนัยังไม่ได้ข้อยุติ) 

 

๑๐. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยได้รับ 
      ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ 
      ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี ่
      หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ 
      ทวิ/๑ วรรคหนึ่ง 

ม. ๖ เพิ่ม
ความเป็น  
ม. ๔๓ ทวิ/๑ 
วรรคสาม 

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค.๖๕) 

 
 

- มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นสามสิบ
วันนับแต่วนั
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
  



๕๕ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๒ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๑. ข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับ 
      หลักเกณฑ์และวิธีการที่พนักงานสอบสวน 
      ขอให้แพทย์ท าการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี ่
      หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ กรณีที่มี 
      อุบัติเหตุหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าบุคคล 
      ดังกล่าวได้กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓  
      ทวิ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๓ (๒)  
      และบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติ 
      หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ 
      ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสาร 
      อยู่ในร่างกายได้ 
 
 

ม. ๖ เพิ่ม
ความเป็น  
ม. ๔๓ ทวิ/๑  
วรรคหนึ่ง  
และ ม. ๑๒ 
เพิ่มความเป็น 
ม. ๑๔๒  
วรรคหก 

ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาต ิ

 
 (ประกาศ รจ.  
๗ ต.ค.๖๕) 

 

- 

๑๒. ข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
      และกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
      และเงื่อนไขสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง 
      และหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ 
      โดยชัดแจ้ง อันเป็นผลให้เจ้าพนักงานจราจร 
      สั่งห้ามการใช้รถได้ 
 

ม. ๑๓  
แก้ไขเพิ่มเติม
ม. ๑๔๓  
วรรคสอง 

ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ และ
อธิบดีกรม 
การขนส่งทางบก 

- อยู่ระหว่างการหารือ
กับกรมการขนส่งเพื่อ
ก าหนดรายละเอียด  

(ปัจจุบนัยังไม่ได้ข้อยุติ) 

 

 
เรื่องที่ ๑๕/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๑๕. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ๑๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

 ๑๕.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   

 
เรื่องที่ ๑๖/๒๕๖๕ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง) 
 ๑๖. พระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหน้ีของส านักงานกองทุนน้ ามัน  
      เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๖๕    
     ๑๖.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

   ๑๖.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
   ๑๖.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

เรื่องที่ ๑๗/๒๕๖๕  
 ๑๗. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑๗.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๗.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 



๕๖ 
 

 ๑๗.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 ๑๗.๔ สถานะการติดตาม : ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ  
          หมายเหตุ :  มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องส าอางที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้น ามาใช้บังคับแก่กระบวนการพิจารณาเครื่องส าอางตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมีประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

   ประกาศที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายล าดับรองพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่  
  ๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท าหน้าที่ในการประเมิน 
เอกสารทางวิชาการหรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือน าเข้า
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ และจ่ายเงิน 
ที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 
    หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อท าหน้าที่ 
    ในการประเมินเอกสารทางวิชาการผลิตภัณฑ ์
    เครื่องส าอาง พ.ศ. .... 
 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๑/๑ (๑) 
 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
    ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การขึ้นบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน 
    ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 
    และต่างประเทศเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจ 
    สถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
    พ.ศ. .... 

ออกตามความ
ใน ม. ๖ 
เพิ่มความเป็น  
ม.๒๑/๑ (๑) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 



๕๗ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตรา 
    ค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ 
    องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ  
    หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 
    และต่างประเทศ พ.ศ. .... 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม.๒๑/๑ (๒) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
    ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร 
    ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร 
    เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    ที่ท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  
    หรือการตรวจสถานประกอบการเคร่ืองส าอาง 
    พ.ศ. .... 

ออกตามความ
ใน ม. ๖ 
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๑/๑ (๒) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๕. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    เรื่อง ประเภทและค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บ 
    จากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณา 
    เครื่องส าอาง พ.ศ. ... 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม.๒๑/๑ (๓)) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๖. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    เรื่อง ประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ 
    จากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณา 
    เครื่องส าอาง พ.ศ. .... 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๑/๑ (๓) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๗. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ในกระบวนการพิจารณาเครื่องส าอาง  
    พ.ศ. .... 
 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น 
ม. ๒๑/๑ (๔) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๘. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    เรื่อง ก าหนดค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    และจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินกระบวน 
    พิจารณาเครื่องส าอางที่น าเงินค่าขึ้นบัญช ี
    ที่จัดเก็บ ตามมาตรา ๒๑/๑ (๒)  
    และเงินค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ 
    ตามมาตรา ๒๑/๑ (๓) ไปจ่ายได้ 
 

ออกตามความ
ใน ม. ๖  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๑/๒ (๔) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 

๙. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
    การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน  
    ที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณา 
    เครื่องส าอาง พ.ศ. .... 
 

ออกตามความ 
ใน ม.๖  
เพิ่มความเป็น  
ม. ๒๑/๓) 

รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- - 



๕๘ 
 

เรื่องที่ ๑๘/๒๕๖๕  
 ๑๘. พระราชบัญญัติแกไ้ขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
         เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร ลงวันท่ี ๓ เมษายน  
         พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑๘.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 ๑๘.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๑๘.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑๘.๔ สถานะการติดตาม : “ด าเนินการครบแล้ว” 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ข้อก าหนดที่ออกโดยคณะกรรมการข้าราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการก าหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองจ านวน  
  องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัต ิ
  และลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง  
  การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุม 
  ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา) และคณะอนุกรรมการ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ประจ าเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
  (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)  
 

ออกตาม 
ความใน ม.๙ 
วรรคสอง 

คณะกรรมการ
ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 (ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๕) 
 

 

เรื่องที่ ๑๙/๒๕๖๕  
 ๑๙. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑๙.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๑๙.๒ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วันนับแต่วันประกาศ คือ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๑๙.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๑๙.๔ สถานะการติดตาม : อยู่ระหว่างด าเนินการ                                         
              (อยู่ระหว่างน าส่งข้อบังคับสภาการสัตวบาลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๗ ฉบับ)  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด 
    ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้
    และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

ออกตาม 
ความ ม.๔ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

- - 



๕๙ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บุคคลซึ่งกระทรวง 
    ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล 
    กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ่ืนตามที่มีกฎหมาย 
    ก าหนด มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ 
    การสัตวบาลในความควบคุมของเจ้าหน้าที ่
    ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
 

ออกตาม 
ความ  
ม. ๒๙ (๔)) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

- - 

๓. ประกาศท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ ์เรื่อง แบบของบัตรประจ าตัว 
   พนักงานเจ้าหน้าที ่

ออกตาม 
ความ ม. ๕๕ 
วรรคสอง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

- - 

๔. ประกาศที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    เกษตรและสหกรณ์เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
    และเงื่อนไขของการเปรียบเทียบในความผิด 
    ตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ของอธิบดี 
    กรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
    มอบหมาย 

ออกตามความ 
ม. ๖๐ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

- - 

๕. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    สภาการสัตวบาล เรื่อง การประชุมใหญ่ 
    สภาการสัตวบาล 

ออกตามความ 
ม.๑๑ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๖. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    สภาการสัตวบาล เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะ 
    ต้องห้ามของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภา 
    การสัตวบาล  

ออกตามความ 
ม. ๑๒ 
วรรคหนึ่ง (๔)) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๗. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    สภาการสัตวบาล เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิก 
    สภาการสัตวบาล 

ออกตามความ 
ม. ๑๒ วรรคสอง 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๘. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    สภาการสัตวบาล เรื่อง การช าระค่าขึ้นทะเบียน 
    สมาชิกสภาการสัตวบาล ค่าบ ารุง  
    และค่าใช้จ่าย 

ออกตามความ 
ม. ๑๓ (๒) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๙. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
    สภาการสัตวบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไข ของการไม่ช าระค่าขึ้นทะเบียน 
    สมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าใช้จ่าย โดยไม่มีเหตุ 
    อันสมควร 

ออกตามความ 
ม. ๑๔ (๕)) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 



๖๐ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๐. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การเลือกกรรมการ 
      ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕)  
      และมาตรา ๒๒ การเลือกตั้งกรรมการ 
      ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๖)  
      และมาตรา ๒๓ การเลือกกรรมการ 
      เพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๖  
      และการแต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๒๔ (๕) 
 

ออกตามความ  
ม. ๑๗ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๑. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่  
      และหน้าที่และอ านาจของนายกสภา 
      การสัตวบาล อุปนายก สภาการสัตวบาล 
      เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์  
      เหรัญญิก ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน และ ที่ปรึกษา 
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ออกตามความ 
ม. ๒๕ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๒. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการสภา 
      การสัตวบาล เรื่อง การประชุม 
      คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  
      คณะอนุกรรมการสอบสวน  
      และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามมาตรา ๒๔ 
      วรรคหนึ่ง (๒) และการประชุมคณะที่ปรึกษา 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ออกตามความ 
ม. ๒๖ วรรคห้า 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๓. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การใช้ค าหรือข้อความ 
      ด้วยอักษรไทย หรืออักษรต่างประเทศว่า  
      สัตวบาล หรือใช้อักษรย่อของค าดังกล่าว 
      ประกอบกับชื่อตัวหรือชื่อสกุลของตน  
      หรือใช้ค าหรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมาย 
      เช่นเดียวกัน หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งท าให้ 
      ผู้อื่นเข้าใจว่า ตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
      การสัตวบาล รวมถึงการใช้ จ้าง วาน  
      หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวให้แก่ตน 

ออกตามความ 
ม. ๓๐ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๔. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง แบบและประเภท 
      ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
      ในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต  
      อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต  
      การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ วุฒิบัตร 

ออกตามความ 
ม. ๓๑ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 



๖๑ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

      แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
      วิชาชีพการสัตวบาลสาขาตา่ง ๆ และหนังสือ 
      แสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสัตวบาล รวมทั้ง 
      การออกใบแทนใบอนุญาต หนังสืออนุมัติบัตร 
      หรือวุฒิบัตร และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืน  
๑๕. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง คุณสมบัติอื่น 
      ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
      เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวบาล 
      ประเภท ก.  

ออกตามความ 
ม.๓๓ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๖. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การสอบความรู ้
      ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
      เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวบาล 
      ประเภท ก.  

ออกตามความ 
ม. ๓๓ (๑)  
และ (๒) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๗. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง คุณสมบัติอื่นของ 
      ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
      เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวบาล 
      ประเภท ข.  

ออกตามความ 
ม. ๓๔ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๘. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การสอบความรู ้
      ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
      เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสตัวบาล 
      ประเภท ข.  

ออกตามความ 
ม. ๓๔ (๑)  
และ (๒) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๑๙. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การประกาศ 
      การพ้นจากสมาชิกภาพ และเหตุแห่งการนั้น 
      ให้สาธารณชนทราบ  

ออกตามความ 
ม. ๓๕ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๐. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง ข้อจ ากัดและเงื่อนไข 
      ของการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบ 
      วิชาชีพการสัตวบาล  

ออกตามความ 
ม. ๓๖ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๑. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง จรรยาบรรณ 
      แห่งวิชาชีพการสัตวบาล  

ออกตามความ 
ม. ๓๗ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๒. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
      และเงื่อนไข การกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพ 

ออกตามความ 
ม.๓๘ วรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 



๖๒ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

      การสัตวบาลของบุคคลผู้ไดร้ับความเสียหาย 
      เพราะผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลผู้ใด 
      ประพฤติผิดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไข 
      การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
      ตามมาตรา ๓๖ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
      แห่งวิชาชีพการสัตวบาลตามมาตรา ๓๗  
 
๒๓. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
      และเงื่อนไข การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพ 
      การสัตวบาลของกรรมการหรือบุคคลอื่น 
      ที่พบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพ 
      การสัตวบาลผู้ใดประพฤติผดิข้อจ ากัด 
      และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
      ตามมาตรา ๓๖ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
      แห่งวิชาชีพการสัตวบาลตามมาตรา ๓๗  

ออกตามความ 
ม. ๓๘ วรรคสอง 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๔. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง การสืบสวน 
      และการสอบสวน  

ออกตามความ 
ม. ๔๒ 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๕. ข้อบังคับที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เร่ือง หลักเกณฑ์ 
      ของค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล  

ออกตามความ 
ม.๔๘ วรรคสอง 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๖. ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
      แจ้งค าสั่งสภาการสัตวบาลตามมาตรา ๔๘  
      ไปยังผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษ 
      เพื่อทราบ  

ออกตามความ 
ม. ๒๙ (๕) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๗. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง หน้าที่ของส านักงาน 
      สภาการสัตวบาล  
 

ออกตามความ 
ม. ๑๐) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

๒๘. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง ขนาด ชนิด  
      และจ านวนสัตว์เลี้ยงในการประกอบวิชาชีพ 
      การสัตวบาลที่กระท าต่อสตัว์เลี้ยง 
      ของตนเอง และสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยง 
      หรือเกษตรกรรายย่อย  

ออกตามความ 
ม. ๒๙ (๑) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 



๖๓ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๒๙ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๙. ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ 
      สภาการสัตวบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
      และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
      ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ 
      หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน 
      การสัตวบาลที่สภาการสัตวบาลรับรอง  
      ทั้งนี้ โดยอนุมัติของคณะกรรมการสภา 
      การสัตวบาล  

ออกตามความ 
ม. ๒๙ (๕) 

คณะกรรมการ
สภาการสัตวบาล 

- - 

เรื่องที่ ๒๐/๒๕๖๕  
 ๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒๐.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 ๒๐.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๒๐.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ 
                                          กระทรวงยุติธรรม 
 ๒๐.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๗ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ระเบียบที่ออกโดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
    หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของเจ้าหน้าที่ 
    ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติการ 
    คุ้มครองพยานในคดีอาญาเก่ียวกับ 
    การแจ้งการออกค าสั่ง และวิธีการ 
    ที่เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นจะให้ 
    ความคุ้มครองแก่พยานตามค าร้องการประเมิน 
    พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย และการขยาย  
    และการสิ้นสุดซึ่งการคุ้มครอง 
(ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การแจ้ง วิธีการให้ความคุ้มครอง และการสิ้นสุด 
การคุ้มครอง ตามมาตรการทั่วไปแก่พยานในคดีอาญา
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ออกตามความ 
ใน ม. ๕ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๖ 
วรรคสอง 

ผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาต ิ
หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
ของเจ้าหน้าที ่
ที่เก่ียวข้อง 

 
(ประกาศ รจ.  
๑๒ ม.ค.๖๖) 

- 

๒. ประกาศที่ออกโดยหน่วยงานที่มีหน้าที ่
    รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน 
    ราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว 
    ประชาชน หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
    การคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ  
    เพื่อด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  

ออกตามความ
ใน ม. ๗ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๑ 

หน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผดิชอบ
ตาม กม. ว่าด้วย
การทะเบียน
ราษฎร /กม. 
ว่าด้วยบตัร
ประจ าตัว

- - 



๖๔ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๗ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

    และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุ 
    ตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการ 
    เพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยาน 
 

ประชาชน หรือ 
กฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

๓. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    ยุติธรรม เรื่อง การด าเนินการเพื่อคุ้มครอง 
    พยานตามมาตรการพิเศษ 

ออกตามความ
ใน ม. ๗ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๐ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

- - 

๔. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    ยุติธรรม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ 
    ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ 
    การจัดหางาน หรือการจ่ายเงินด ารงชีพ 
    ที่เหมาะสม ในกรณีที่พยานได้มาเป็นพยาน 
    และจากการมาเป็นพยานดังกล่าวเป็นเหตุ 
    ให้พยานสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน  
    หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 
    ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ 
    จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  
 

ออกตามความ 
ใน ม.๙ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๓) 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

- - 

๕. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    ยุติธรรม โดยความเห็นชอบของ 
    กระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทน 
    และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควรในกรณีที่ 
    พยานได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจ 
    สืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ีอ านาจสอบสวน 
    คดีอาญาหรือพนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา 
    หรือเบิกความต่อศาลแล้ว  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๗ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  
โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวง  
การคลัง 

- - 

๖. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบ 
    ของกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา 
    ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เป็น 
    พยานโจทกใ์นคดีความผิดต่อส่วนตัว 
    ซึ่งผู้เสียหายเป็นโจทก์หรือเป็นพยานจ าเลย 
  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๗ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  
โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวง  
การคลัง 

- - 

๗. ระเบียบที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงยุติธรรม โดยความเห็นชอบของ 
    กระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทน 
    และค่าใช้จ่าย ในกรณีที่พยานเดินทางมาแล้ว  
    แต่มีเหตุท าให้ไม่ได้ให้การหรือขึ้นเบิกความ 
    โดยมิใช่เหตุอันเนื่องมาจากตัวพยานเจตนา 
    ไม่ให้การหรือเบิกความหรือมีเหตุสุดวิสัย  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๑  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๗ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  
โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวง  
การคลัง 

- - 



๖๕ 
 

 
เรื่องที่ ๒๑/๒๕๖๕  
 ๒๑. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 ๒๑.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 ๒๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
                                              และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๒๑.๔ สถานะการติดตาม : ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ  

กฎหมายล าดับรองท่ีต้องตรา จ านวน ๑๒ กรณี 

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดประเภท  
    วิธีการผลิตและก าลังการผลิตของโรงงาน 
    ซึ่งผลิตน้ าตาลทราย นอกเหนือจากโรงงาน 
    ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งผลิตน้ าตาลทราย 
 

ออกตามความ
ใน ม. ๔ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๔ 
บทนิยามค าวา่ 
“โรงงาน” 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์                                   
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- - 

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการเสนอและการถอดถอน 
    ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน 

ออกตามความ 
ใน ม. ๖ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๑ 
วรรคสี่ 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์                                   
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- - 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผลพลอยได้อื่นใด 
    ที่ได้จากการผลิตน้ าตาลทราย 

ออกตามความ 
ใน ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๔ 
บทนิยามค าวา่ 
“ผลพลอยได้” 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๔. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การจ าหน่ายน้ าตาลทรายเพื่อใช้บริโภค 
    ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ 
    ของรัฐมนตรี และให้ประกาศในราชกิจจา 
    นุเบกษา 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๐ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๗ 
วรรคหนึ่ง (๑๘) 
และ ม. ๑๓ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๑๗ วรรคสาม 
และวรรคสี่ 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 



๖๖ 
 

กฎหมายล าดับรองท่ีต้องตรา จ านวน ๑๒ กรณี 

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๕. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อการบริหาร 
   จัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
   และเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย 
   และน้ าตาลทรายและวิธีการช าระค่าธรรมเนียม 
   ตลอดจนอัตราค่าบ ารุงและวิธกีารช าระค าบ ารุง 
   สถาบันชาวไร่อ้อย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ 
   ของรัฐมนตรีและให้ประกาศในราชกิจจา 
   นุเบกษา 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๑  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม.๑๗ วรรคหนึ่ง 
(๒๔) และ  
ม. ๑๓ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๗ 
วรรคสาม และ
วรรคสี่) 
 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๖. ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
    คณะอนุกรรมการและคณะท างานตา่ง ๆ 
    นอกจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  
    ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๒ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๑๗ 
วรรคหนึ่ง (๒๘) 
และ ม. ๑๓  
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๑๗ วรรคสอง 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๗. ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อย 
    และน้ าตาลทราย เกี่ยวกับการก าหนดให้ 
    ชาวไร่อ้อยและโรงงานช าระค่าธรรมเนียม 
    เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย 
    และน้ าตาลทราย และเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
    อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย  
    โดยค านวณจากปริมาณอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงาน 
    และจากปริมาณน้ าตาลทรายและผลพลอยได ้
    ที่ผลิตได้แล้วแต่กรณี 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๗ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๘ 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๘. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
    วิธีปฏิบัติในการน าเข้าน้ าตาลทรายซึ่งต้อง 
    ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อย 
    และน้ าตาลทราย 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๑ 
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๔๗ 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๙. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับกรณีที่ 
    ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต 
    และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่า 
    ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
    และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น โดยให้กองทุน 
    อ้อยและน้ าตาลทรายน าเงินค่าธรรมเนียม  
    เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย 
    และน้ าตาลทราย เงินค่าธรรมเนียมเพื่อการวิจัย 

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๓ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๕๖ 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 



๖๗ 
 

กฎหมายล าดับรองท่ีต้องตรา จ านวน ๑๒ กรณี 

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

    และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย  
    และเงินที่น าส่งเข้ากองทุนจากรายได้สุทธิ 
    ที่ได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายในแต่ละฤดู 
    การผลิต มาจ่ายชดเชยให้แก่โรงานเท่ากับ 
    ส่วนต่างดังกล่าว 
 
๑๐. ก าหนดอัตราและระยะเวลาให้โรงงานน าส่ง 
      เงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจาก 
      รายได้สุทธิที่ได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทราย 
      ในแต่ละฤดูการผลิต ในกรณีที่ราคาอ้อย 
      ขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต 
      และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขัน้สุดท้ายสูงกว่า 
      ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
      และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขัน้ต้น 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๔  
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๕๗ 

- คณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาล 

- - 

๑๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
      เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อย 
      และน้ าตาลทราย ได้แก่  
      ๑) การสนบัสนนุ ส่งเสริม ศกึษา วิจยัและพฒันา 
          อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย  
          ให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ 
          ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
          อย่างยั่งยืน  
      ๒) การรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อย 
          และน้ าตาลทราย เพื่อผลประโยชน ์
          ของชาวไร่อ้อย โรงงาน และผู้บริโภค  
          เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      ๓) การกระท าการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุ 
          วัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  
          ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
          อ้อยและน้ าตาลทราย 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๕ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) 
และ ม. ๒๕ 
วรรคสอง 

- คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

- - 

๑๒. ก าหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา  
      การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน 
      อ้อยและน้ าตาลทราย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ 
      ของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๕ แก้ไข
เพิ่มเติม ม. ๒๕ 
วรรคหนึ่ง (๓) 
และ ม. ๒๕ 
วรรคสอง 

- คณะกรรมการ
บริหารกองทุน 

- - 

 



๖๘ 
 

เรื่องที่ ๒๒/๒๕๖๕  
 ๒๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕) 
   ๒๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ๒๒.๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 ๒๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรี   
 ๒๒.๔ สถานะการติดตาม : อยู่ระหว่างด าเนินการ   

กฎหมายล าดับรองท่ีต้องตรา จ านวน ๑ กรณี 

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

- กฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์  
  วิธีการ และเงื่อนไขในการรวบรวมข้อเท็จจริง 
  เกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย ค าร้อง 
  และการยื่นค าร้อง และการเก็บรักษา 
  และการจัดการทรัพย์สิน เพื่อน าไปคนืหรือชดใช้ 
  คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย  
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๔  
เพิ่มความเป็น  
ม.๔๙/๑) 

นายกรัฐมนตร ี - อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ  

(ครม. มีมติ เมื่อวันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๖ อนุมัติ 
หลักการร่างกฎกระทรวง 
การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหายในความผิดมูล
ฐาน พ.ศ. …. ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) เสนอ)  

 

- 

  



๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๖ 

(มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕ ฉบับ)  

------------------------------------- 

 ๑. เป็นกฎหมายท่ีไม่มีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง  จ านวน  ๒ ฉบับ  

  ๒. เป็นกฎหมายท่ีมีกรณีต้องตรากฎหมายล าดับรอง     จ านวน  ๓ ฉบับ  
    ๒.๑ ด าเนินการครบถ้วนแล้ว        จ านวน   - ฉบับ  
            ๒.๒ ด าเนินการแล้วบางส่วน/อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๑ ฉบับ  
            ๒.๓ ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ           จ านวน  ๒ ฉบับ 

         ๓. เป็นกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีกฎหมายล าดับรองหรือไม่  
           จ านวน - ฉบับ   

 



๗๐ 
 

ข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการตรากฎหมายล าดับรอง 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (ปี ๒๕๖๖) 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง สถานะการติดตาม หมายเหตุ  

๑ พระราชบัญญัตมิาตรการป้องกันการกระท าความผดิซ้ า 
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศ วันท่ี ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน  
นับแต่วันประกาศ คือ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖) 

๑๑ กรณี  ด าเนินการแล้ว
บางส่วน 

- เสร็จแล้ว ๔ กรณี  
- คงเหลือ ๗ กรณี  
  (ยังไม่มีข้อมูลการ 
  ด าเนินการ)  
 

- 

๒ พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศวันท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน 
นับแต่วันประกาศ คือ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
 

๔ กรณี  ยังไม่มีข้อมลู 
การด าเนินการ  

- 

๓ พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกีย่วกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรษิัทจ ากัด สมาคม  
และมลูนิธิ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศวันท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน 
นับแต่วันประกาศ คือ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
 

ไม่ม ี - - 

๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ประกาศวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕ มผีลใช้บังคับ ๑๒๐ วัน 
นับแต่วันประกาศ คือ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖) 
 

๘ กรณี  ยังไม่มีข้อมลู 
การด าเนินการ  

- 

๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ ไดเ้ข้าช่ือเสนอความเหน็ต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรว่าพระราชก าหนดนีไ้ม่เป็นไปตามมาตรา 
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญู
ดังกล่าว วุฒิสภาจึงต้องรอการพิจารณาพระราชก าหนด
ฉบับน้ีไว้ก่อนจนกว่าจะได้รบัแจ้งค าวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนญู** 
 
 

ไม่มี  - - 

 
 



๗๑ 
 

เรื่องที่ ๑/๒๕๖๖  
 ๑. พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศ 
       หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๑.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ๑.๒ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ คือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ๑.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด   
 ๑.๔ สถานะการติดตาม : ด าเนินการแล้วบางส่วน   

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงก าหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟู 
    ผู้กระท าความผิด 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙  
วรรคสอง 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไขในการใช้มาตรการทางการแพทย์  
    

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๑  
วรรคสาม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๓. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
    และเงื่อนไขในการพิจารณาและจัดท ารายงาน 
   จ าแนกลักษณะของนักโทษเด็ดขาด  

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๓  
วรรคสาม 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๔. กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงยุติธรรมหรือข้อบังคับของอัยการ 
    สูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ในการจัดท ารายงานของคณะกรรมการ 
    พิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันการกระท า 
    ความผิดซ้ าและการพิจารณายื่นค าร้อง 
    ของพนักงานอัยการ  

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๙  
วรรคสาม) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม
หรือข้อบังคับ 
ของอัยการ 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๕. กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการ 
    กระทรวงยุติธรรมหรือข้อบังคับของอัยการ 
    สูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    ในการท าความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ 
    และการพิจารณายื่นค าร้องของพนักงานอัยการ 
    เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลัง 
    พ้นโทษ หรือค าสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลัง 
    พ้นโทษร่วมกับการก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
    นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  

ออกตามความ 
ใน ม. ๓๐  
วรรคสาม) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม
หรือข้อบังคับ 
ของอัยการ 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๖. กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    ยุติธรรมหรือข้อบังคับของอัยการสูงสุด 
    ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การท าความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ 
    และการพิจารณายื่นค าร้องของพนักงานอัยการ 
    เพื่อให้ศาลมีค าสั่งคุมขังฉุกเฉิน  

ออกตามความ 
ใน ม. ๓๘  
วรรคสาม) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม
หรือข้อบังคับ 
ของอัยการ 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 



๗๒ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๑๑ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๗. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
    โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
    ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การพิจารณาและออกค าสั่งให้ใช้มาตรการ 
    แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙  
วรรคหก 

ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๓ ม.ค. ๖๖) 

 

- 

๘. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
    โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
    ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การพิจารณาและออกค าสั่งให้ใช้มาตรการ 
    เฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๒  
วรรคห้า 

ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๓ ม.ค. ๖๖) 

 

- 

๙. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
    โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
    ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
    การมีค าสั่งคุมขังฉุกเฉินของศาล  

ออกตามความ 
ใน ม. ๓๙  
วรรคสาม 

ประธานศาลฎีกา
โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา 

 
 (ประกาศ รจ.  
๒๓ ม.ค. ๖๖) 

 

- 

๑๐. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
      วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณายื่นค าร้อง 
      ต่อศาล เพื่อให้ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 
      นักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ  

ออกตามความ 
ใน ม. ๒๔  
วรรคสาม 

อัยการสูงสุด  
 (ประกาศ รจ.  
๒๑ ม.๕. ๖๖) 

 

- 

๑๑. หลักเกณฑ์การได้รบัเบีย้ประชุมและประโยชน ์
      ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ 
      และอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกนั 
      การกระท าความผดิช้ า  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๕ 

คณะรัฐมนตรี  ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

เรื่องที่ ๒/๒๕๖๖  
 ๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕   
   ๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 ๒.๒ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ๒.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    
 ๒.๔ สถานะการติดตาม : ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๔ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนด ลด  
   หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้าง 
   หุ้นส่วนหรือบริษัทตามมาตรา ๑๐๑๘  
   และการตรวจเอกสารการขอใบส าคัญ 
   และการขอคัดถ่ายเอกสารพร้อมค ารับรอง 
   ตามมาตรา ๑๐๒ 

ออกตาม 
ความใน ม. ๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
ม. ๑๐๒๐/๑ 

คณะรัฐมนตร ี ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 



๗๓ 
 

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๔ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๒. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการโฆษณาค าบอกกลา่วเรียกประชุมใหญ ่
    ผู้ถือหุ้น กรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้น 
    ออกให้แก่ผู้ถือ ซึ่งต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
    แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือ 
    ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ออกตามความ 
ม. ๑๒ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๑๑๗๕  
วรรคหนึ่ง 

คณะรัฐมนตร ี ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๓. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ประเมินราคา 
    เพื่อท าหน้าที่ก าหนดราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขายกัน 
    เมื่อมีกรณีการควบรวมบริษัทแล้วไม่สามารถ 
    ตกลงราคาค่าหุ้นที่จะซื้อขายได้ 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๗  
แก้ไขเพิ่มเติม  
ม. ๑๒๓๙/๑ 

คณะรัฐมนตร ี ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๔. ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการก าหนด 
    หลักเกณฑ์การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
    หรือบริษัทการแก้ไขข้อความที่ได้จดทะเบียนไว ้
    และการจดทะเบียนอย่างอ่ืนตามลักษณะ ๒๒  
    หุ้นส่วนและบริษัท ให้สามารถยื่นขอจด 
    ทะเบียน ณ ส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วน 
    บริษัทใดก็ได้ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
    ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
    เห็นว่ามีความพร้อมและสมควรจัดตั้งเพิ่มเติม 
 
 
 

ออกตามความ 
ใน ม. ๓ แก้ไข
เพิ่มเติม  
ม. ๑๐๑๖ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์    

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

 
เรื่องที่ ๓/๒๕๖๖ (ไม่มีกฎหมายล าดับรอง)  
 ๓. พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  
   สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕     
   ๓.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 ๓.๒ มีผลใช้บังคับ ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ คือ วันที่ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 
 ๓.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์    

 

 

 

 



๗๔ 
 

เรื่องที่ ๓/๒๕๖๖  
 ๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ๔.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 ๔.๒ มีผลใช้บังคับ ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๔.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 ๔.๔ สถานะการติดตาม : ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินการ  

กฎหมายล าดับรองทีต่้องตรา จ านวน ๘ กรณ ี

ชื่อ/กรณีที่ต้องตรากฎหมายล าดับรอง มาตรา ผู้มีอ านาจตรา สถานะการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
    ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน 
    โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ออกตามความ
ใน ม.๑๙ (๙)) 

คกก. ป้องกัน 
และปราบปราม 
การทรมาน 
และการกระท า 
ให้บุคคลสูญหาย 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
    ตามพระราชบัญญัตินี ้

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๑๐) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๓. นโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป้องกัน 
    และปราบปรามการทรมานการกระท า 
    หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
    หรือย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
    และการกระท าให้บุคคลสูญหาย 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๒) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๔. นโยบายและมาตรการฟื้นฟูและเยียวยา 
    ด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เสียหายเพื่อท าให้ 
    กลับสู่สภาพเดิม 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๓) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๕. มาตรการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 
    และการปกปิดการควบคุมตัวบุคคล 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๕) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๖. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลการกระท า 
    ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๕)) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือและเยียวยา 
    ผู้เสียหายด้านการเงินและจิตใจโดยได้รับ 
    ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  

ออกตามความ 
ใน ม. ๑๙ (๔) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการฟื้นฟูระยะยาว 
    ทางการแพทย์ให้แก่ผู้เสียหาย โดยได้รับ 
    ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
  

(ออกตามความ
ใน ม. ๑๙ (๔)) 

ยังไม่มีข้อมูล 
การด าเนินการ 

- 

 
 
 
 



๗๕ 
 

เรื่องที่ ๕/๒๕๖๖  
 ๕. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า 
   ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖    
   ๕.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 ๕.๒ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๕.๓ ผู้รักษาการตามกฎหมาย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 ๕.๔ สถานะการติดตาม :  

  เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชก าหนดนี้  
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภาย ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพ่ือวินิจฉัย 
ตามมาตรา ๑๗๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว วุฒิสภาจึงต้องรอการพิจารณา  
พระราชก าหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 

----------------------------------------------- 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
กรอบที่ ๓  :  การตดิตามผลการตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย 
 ๑. สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๕๕ ฉบับ จ าแนกเป็น  

   ๑.๑) พระราชบัญญัติ จ านวน ๔๒ ฉบับ  
   ๑.๒) พระราชก าหนด จ านวน ๑๓ ฉบับ  
  ๒. จากผลการตรวจสอบกฎหมายตามข้อ ๑. ว่ามีกรณีต้องตั้ งคณะกรรมการหรือไม่   
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑) กฎหมายที่ไม่มบีทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ  จ านวน  ๔๗ ฉบับ  
  ๒.๒) กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ  จ านวน   ๘ ฉบับ  

 ทั้งนี้ สามารถจ าแนกผลการด าเนินการตั้งคณะกรรมการเป็นข้อมูลเป็นรายปีได้ ดังนี้ 
 

 * พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ แต่เป็นกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องติดตาม รวม ๒ ฉบับ 
  - ปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๑ ฉบับ คือ พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 - ปี ๒๕๖๕ มีจ านวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
 

  

ปี พ.ศ.  
ที่มีผลใช้
บังคับ 

กฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติให้
ตั้งคณะกรรมการ 

(ฉบับ) 

กรณ ี
ที่ไม่จ าเป็น 
ต้องตดิตาม 

(ฉบับ) 

สถานะการด าเนินการ (ฉบบั) 

ด าเนินการ
ครบถ้วนแลว้ 

ด าเนินการ
แล้วบางส่วน 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 

ปี ๒๕๖๒ 
(๕ ฉบับ) 

- - - - - 

 

ปี ๒๕๖๓ 
(๘ ฉบับ) 

๓ ๑ ๒ - - 

 

ปี ๒๕๖๔ 
(๑๕ ฉบับ) 

๑ - ๑ - - 

 

ปี ๒๕๖๕ 
(๒๒ ฉบับ) 

๒ ๑ ๑ - - 

 

ปี ๒๕๖๖ 
(๕ ฉบับ) 

๒ - ๑ - ๑ 

 

รวม 
(๕๕ ฉบับ) 

๘ ๒* ๕ -      ๑** 



๗๗ 
 

   
 ** พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ แต่ยังไม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  - ปี ๒๕๖๖ มีจ านวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
    สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใชบ้ังคับ ๒๑ ก.พ. ๖๖ ยกเว้น มาตรา ๒๒ – มาตรา ๒๕ จะมีผลใช้บังคับ 
    วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ โดยผลของพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
    การทรมาน และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

  

--------------------------------------------- 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
สารบบการตดิตามการตั้งคณะกรรมการ 

ตามกฎหมายที่ผา่นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒสิภาและมีผลใช้บังคับแลว้ 
(จ านวน ๕๕ ฉบับ) 

 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ ฉบับ 
๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ไม่มี - 

๒ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ไม่มี - 

๓ พระราชก าหนดโอนอัตราก าลังพล
และงบประมาณบางส่วนของกอง 
ทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ
หน่วยบัญชาการถวาย 
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไม่มี - 

๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไม่มี - 

๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไม่มี - 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๘ ฉบับ 
๑ พระราชก าหนดให้อ านาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 มี ๑ กรณี คือ  
คณะกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่าย 
(แต่งต้ังแล้ว) 

- 



๗๙ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๒ พระราชก าหนดการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้
ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

 มี ๑ กรณี คือ  
คณะกรรมการก ากับการจ่ายเงิน
ชดเชย 
(ไม่จ าเป็นต้องแต่งต้ัง เนื่องจาก 
มีกรรมการโดยต าแหน่งเท่านั้น) 

ไม่จ าเป็นต้องติดตาม 
**มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการก ากับการจ่ายเงนิชดเชย 
ประกอบด้วย 
๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

กรรมการ  
๒) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๓) รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ

ไทยคนหนึง่ซึ่งผู้วา่การธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมอบหมาย  
๔) ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
๕) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  
๓ พระราชก าหนดการรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงิน 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มี ๓ กรณี คือ  
๑) คณะกรรมการก ากับกองทุน
เพ่ือรักษาสภาพคล่องของการ
ระดมทุนในตลาดตราสารหนี้  

(แต่งต้ังแล้ว) 
๒) คณะกรรมการลงทุน  

(แต่งต้ังแล้ว) 
๓) คณะกรรมการพิจารณา 
ผลด าเนินการ  

(ไม่จ าเป็นต้องแต่งต้ัง เนื่องจาก 
มีกรรมการโดยต าแหน่งเท่านั้น) 

 

 
- 

๔ พระราชก าหนดว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ไม่มี - 

๕ โอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ไม่มี - 

๖ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ไม่มี 
 

- 

๗ ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไม่มี 
 

- 



๘๐ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๘ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี 
 

- 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ฉบับ 
๑ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

อาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไม่มี 
 

- 

๒ จัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี 
 

- 

๓ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจ
หน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี 
 

- 

๔ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไม่มี 
 

- 

๕ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มี ๑ กรณี คือ  
- คณะกรรมการกิจการกระจาย 
  เสียง กิจการโทรทัศน์  
  และกิจการโทรคมนาคม  
  แห่งชาติ (แต่งตัง้แล้ว) 

- 

๖ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๗ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไม่มี - 

๘ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๙ พระราชก าหนดการให้ความ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไม่มี - 



๘๑ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๑๐ พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๑๑ ยกฐานะศาลแขวงนครไทย  
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  
และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๑๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๓ หอการค้า (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๑๕ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ไม่มี - 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๒ ฉบับ 
๑ พระราชก าหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไม่มี - 

๒ การเข้าชื่อเสนอข้อบญัญตัิ
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ไม่มี - 

๓ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๒๙)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (แกไ้ขเกณฑ ์
อายุเด็กที่ไมต่้องรับผดิ 
ทางอาญา) 

ไม่มี - 

๔ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 



๘๒ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๕ ศาลเยาวชนและครอบครวั 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครวั (ฉบับที ่๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๖ จัดตัง้ศาลแรงงานและวธิี
พิจารณาคดีแรงงาน  
(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๗ จัดตัง้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการคา้ระหวา่งประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สนิ 
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ  (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๘ ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๙ บริษัทมหาชน (ฉบับที ่๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๐ การประกอบธรุกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๐ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่มด
ความจ าเปน็หรือซ้ าซ้อนกบั
กฎหมายอืน่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๒ ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ (การคุ้มครอง
มาตรการทางเทคโนโลยี) 

ไม่มี - 

๑๓ พืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ไม่มี - 

๑๔ จราจรทางบก (ฉบับที ่๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๕ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 

ไม่มี - 



๘๓ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๑๖ พระราชก าหนดผอ่นผนัให้
กระทรวงการคลังค้ าประกนั
การช าระหนี ้ของส านกังาน
กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๗ เครื่องส าอาง (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ไม่มี - 

๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศกึษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ 
๓ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๑๙ วิชาชีพการสัตวบาล  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคบั ๑๖ พ.ย. ๖๕) 

 มี ๑ กรณี คือ 
- คณะกรรมการสภาการสัตวบาล 
 

- มาตรา ๖๑ ก าหนดให้ในระยะเร่ิมแรก 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นนายกสภาการสัตวบาล  
และกรรมการโดยต าแหน่งปฏิบตัิหน้าที่
คณะกรรมการไปพลางก่อน  
- มาตรา ๖๒ (๒) ก าหนดให้
คณะกรรมการ ตามมาตรา ๖๑ 
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ 
ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวัน 
นับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 
(จะครบก าหนดระยะเวลาเร่งรดั 
ในวันที่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖) 
 

๒๐ คุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ไม่มี - 

๒๑ ป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ (๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ไม่มี - 



๘๔ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๒๒ พระราชบัญญัติอ้อย 
และน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 มี ๒ กรณี คือ 
๑) คณะกรรมการบริหารกองทุน

อ้อยและน้ าตาล  
(ไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้ง 
เนื่องจากมาตรา ๒๗  
ให้คณะกรรมการชุดเดิม 
ท าหน้าที่ต่อไป) 

๒) คณะกรรมการน้ าตาลทราย 
(แต่งตั้งแล้ว)  

- 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๕ ฉบับ 
๑ มาตรการป้องกันการกระท า

ความผดิซ้ าในความผิดเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใชค้วามรนุแรง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคบั ๒๒ ม.ค. ๖๕) 

 มี ๒ กรณี คือ 
๑) คณะกรรมการป้องกัน 

การกระท าความผิดซ้ า 
(แต่งตั้งแล้ว) 

๒) คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดมาตรการป้องกัน 
การกระท าความผิดซ้ า 
(แต่งตั้งแล้ว) 

- 

๒ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๓ ก าหนดความผิดเกี่ยวกบัหา้ง
หุ้นสว่นจดทะเบียน ห้าง
หุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากดั 
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไม่มี - 

๔ ป้องกนัและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้
บุคคลสญูหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(มีผลใช้บังคบั ๒๑ ก.พ. ๖๖ 
ยกเว้น มาตรา ๒๒ – มาตรา 
๒๕ จะมีผลใช้บงัคับวันที ่๑ 
ต.ค. ๒๕๖๖ 
) 

 มี ๑ กรณี คือ 
- คณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย (ยังไม่แต่งตั้ง) 

ยังไม่มีการติดตาม 



๘๕ 
 

ล าดับ ชื่อพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ 
 

การด าเนินการของคณะ 
อนุกรรมาธิการ 

๕ พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัตปิ้องกนั 
และปราบปรามการทรมาน 
และการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ไม่มี - 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

กรอบที่ ๔ : การตดิตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือขอ้เสนอแนะแนบท้ายรายงาน 
  การพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒสิภาตามข้อบังคับ ข้อ ๗๘  
  และของคณะกรรมาธิการวสิามัญการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  
  ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๒ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ที่วุฒสิภาให้ความเหน็ชอบแล้ว    จ านวน ๒๑๔ ฉบับ                         
๑.๑ รายงานการพิจารณาศกึษาที่ไม่มขี้อสงัเกตหรือขอ้เสนอแนะ    จ านวน   ๒๕ ฉบับ 
  (รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามวงรอบ/ประจ าปขีองคณะกรรมาธิการ) 
๑.๒ รายงานการพิจารณาศกึษาที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ    จ านวน ๑๘๙ ฉบับ 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ที่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จ านวน     -  ฉบับ 
  วุฒสิภาแลว้แตอ่ยู่ระหวา่งรอการพิจารณา 

๓. ส าหรับรายงานการพิจารณาศกึษาที่มีข้อสังเกตหรอืข้อเสนอแนะ  จ านวน ๑๘๙ ฉบับ 
  ๓.๑ คณะรฐัมนตรีรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตแล้ว จ านวน ๑๐๒ ฉบับ 
  ๓.๒ คณะรฐัมนตรียังมไิดร้ายงานผลการด าเนนิการตามข้อสังเกต  จ านวน   ๘๗ ฉบับ 

๔. สถานะการตดิตามการด าเนินการตามขอ้สังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพิจารณาศกึษา 
ของคณะกรรมาธกิาร (ในรูปแบบจ าแนกรายป)ี  
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนรวม 

(ฉบับ) 

รายงาน 
ที่มีข้อสังเกต 

(ฉบับ) 

รายงาน 
ตามวงรอบ 
/ประจ าปี 
(ฉบับ) 

สถานะการตดิตามผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ครม. 

รายงานผลแลว้ 
ครม. 

ยังไม่รายงานผล* 

๒๕๖๒ - - - - - 

๒๕๖๓ ๔๙ ๔๔ ๕ ๔๓ ๑ 

๒๕๖๔ ๖๓ ๕๑ ๑๒ ๔๐ ๑๑ 

๒๕๖๕ ๗๓ ๖๖ ๗ ๑๙ ๔๗ 

๒๕๖๖ ๒๙ ๒๘ ๑ - ๒๘ 

รวม ๒๑๔ ๑๘๙ ๒๕ ๑๐๒ ๘๗ 

  
*หมายเหตุ : รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวฒุิสภาซึ่งคณะรัฐมนตรียังไมไ่ด้รายงาน 
                 ผลการด าเนนิการตามข้อสังเกต ปรากฏตามบัญชีรายงานฯ แนบทา้ย 

------------------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



๘๗ 
 

๕. สรุปข้อมูลการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
สามัญประจ าวุฒสิภาตามขอ้บังคับ ข้อ ๗๘ และของคณะกรรมาธกิารวิสามัญการพิทักษ์และเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ตามข้อบังคับ ข้อ ๘๒* 

ล าดับ คณะกรรมาธิการ 

จ านวน
รายงาน

รวม 
(เรื่อง) 

บรรจุแล้ว 
แต่รอ 
การ

พิจารณา 
(เรื่อง) 

สถานะการติดตามผลการด าเนนิการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ส่ง 
ข้อสังเกต
ไป ครม. 

รายงานผล 
แล้ว 

ยังมิได้
รายงาน

ผล 

รายงาน
ตาม

วงรอบ 
/ประจ าป ี

๑ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ ๑๔ - ๑๔ ๙ ๕ - 
๒ คณะกรรมาธิการการกีฬา ๕ - ๒ ๑ ๑ ๓ 
๓ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์ ๑๒ - ๑๒ ๕ ๗ - 
๔ คณะกรรมาธิการการคมนาคม ๑๔ - ๑๓ ๗ ๖ ๑ 
๕ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ๗ - ๖ ๖ - ๑ 
๖ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ๑ - ๑ - ๑ - 
๗ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ๙ - ๘ ๒ ๖ ๑ 
๘ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ๔ - ๓ ๒ ๑ ๑ 
๙ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ๑๑ - ๘ ๓ ๕ ๓ 

๑๐ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ๒ - ๒ ๒ - - 
๑๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน ๘ - ๘ ๕ ๓ - 
๑๒ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ ๑๐ - ๑๐ ๑ ๙ - 
๑๓ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กฯ ๒๑ - ๒๑ ๑๘ ๓ - 
๑๔ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมฯ ๒ - ๒ ๒ - - 
๑๕ คณะกรรมาธิการการแรงงาน ๘ - ๗ ๒ ๕ ๑ 
๑๖ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ๖ - ๓ - ๓ ๓ 
๑๗ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๖ - ๔ - ๔ ๒ 
๑๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมฯ ๖ - ๓ ๒ ๑ ๓ 
๑๙ คณะกรรมาธิการการศึกษา ๑๗ - ๑๗ ๗ ๑๐ - 
๒๐ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๘ - ๗ ๕ ๒ ๑ 
๒๑ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๑๔ - ๑๓ ๘ ๕ ๑ 
๒๒ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ - ๕ ๔ ๑ - 
๒๓ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ๘ - ๖ ๑ ๕ ๒ 
๒๔ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ๑๒ - ๑๑ ๗ ๔ ๑ 
๒๕ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพฯ ๑ - ๑ ๑ - - 
๒๖ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ๓ - ๒ ๒ - ๑ 
๒๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ ์

และเทิดทูนสถาบันฯ 
- - - - - - 

รวม ๒๑๔ - ๑๘๙ ๑๐๒ ๘๗ ๒๕ 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

*หมายเหตุ : ไม่รวมคณะกรรมาธิการ ตสร. และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวฒุิสภา 

https://www.senate.go.th/view/178/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/TH-TH/
https://www.senate.go.th/view/178/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/TH-TH/


๘๘ 
 

๖. บัญชีรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ ข้อ ๗๘    
    และของคณะกรรมาธิการวสิามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ ตามขอ้บังคับ ข้อ ๘๒  
    ที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตร ี

 
ปี ๒๕๖๒ จ านวน - ฉบับ 

ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ 
- รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเพ่ือยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยตามข้อก าหนด   
และแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 

ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ ฉบับ ได้แก่ 
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระ ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีศึกษา มาตรการในการป้องกันการกระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบด้านการบริหารสัญญา (คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
เพื่อการมีงานท า (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพ่ือก้าวผ่าน 
ยุคโควิด - ๑๙ : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพ่ือความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน 
(คณะกรรมาธิการการแรงงาน) 

๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาและแนวทาง  
การน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (คณะกรรมาธิการ
การศึกษา) 

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงาน
และการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปท างานต่างประเทศได้  

  (คณะกรรมาธิการการแรงงาน) 
๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น) 
๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 
๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการความรู้ สู่หลักสู ตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ  

(คณะกรรมาธิการการศึกษา) 
๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง  

:  การสร้างพรรคการเมืองให้ เป็นของประชาชน  (คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 



๘๙ 
 

ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔๗ ฉบบั ไดแ้ก ่
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวโน้มการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล   

โลจิสติกส์ไทย (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 
๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 

เชิงพาณิชย์" (คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม) 
๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์"  

(คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม) 
๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพ (คณะกรรมาธิการการพลังงาน) 
๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนล้นคุกการเตรียมการ

สร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมของผู้พ้นโทษเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม (คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า) 

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ ๒๑ (คณะกรรมาธิการ
การทหารและความมั่นคงของรัฐ) 

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จของเศรษฐกิจฐานรากโดยพิจารณาจาก
นโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม) 

๘. รายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็น
การปฏิรูปที่ ๓ : การพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพ่ือการเกษตร (คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์) 

๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง องค์กรชุมชนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ : ความเข้มแข็งของระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานราก (คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน) 

๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการรับค ากล่าวหาและการด าเนินการตามหน้าที่อ านาจ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ) 

๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดท าระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) 

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกจิบริการโลจิสติกสไ์ทย 
(Logistics) กรณีศึกษาเฉพาะ Last Mile Delivery (คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม) 

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง  แบบองค์รวม 
กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน (คณะกรรมาธิการ การทหารและความมั่นคง
ของรัฐ) 

๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง มาตรการสนับสนุนสายการบินของไทย  ภายใต้นโยบาย 
การเปิดน่านฟ้าเสรี (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 

๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารและจัดการเดินรถ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
(คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 



๙๐ 
 

๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของประเทศไทย  
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความพร้อมด้านศักยภาพของการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตในการ
เป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) ส าหรับเรือส าราญหรูหราขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) 
(คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว) 

๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ส าหรับอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืน (คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ ามันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
ชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) (คณะกรรมาธิการการพลังงาน) 

๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร 
(คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) 

๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การลักลอบส่งน้ ามันดีเซลโดยมิชอบเป็นเหตุให้รัฐเสียประโยชน์ 
กรณีศึกษาจับน้ ามันดีเซลเถื่อนกลางแม่น้ าเจ้าพระยา (คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) 

๒๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญาในการด าเนินโครงการของรัฐ 
(คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) 

๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คดีที่ศาลมีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี  
และมิได้ด าเนินการบังคับคดีตามกฎหมายเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหาย (คณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล) 

๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์  เครื่องส าอาง/เวชส าอาง 
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม) 

๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการท างานในรูปแบบที่อาจเป็น
อันตรายต่อเด็กท างาน : กรณีมวยเด็ก (คณะกรรมาธิการการแรงงาน) 

๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การก าหนดต าแหน่งนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไปทั่วประเทศ (คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น) 

๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ “Indo – Pacific” ของสหรัฐฯ และ “Belt and Road 
Initiative : BRI” ของจีน : ผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย (คณะกรรมาธิการการตา่งประเทศ) 

๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาความซ้ าซ้อนในหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด้วยกันเองและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไปกับหน่วยงานของรัฐ (คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น) 

๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเกษตร 
(คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) 
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๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) 

๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ) 

๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล : บทเรียนจาก CPI (คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ) 

๓๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนการท าเหมืองในเมือง  (Urban Mining) 
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม) 

๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track ส าหรับ
บุคคลที่มีสมรรถนะสูง (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศกึษาเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ
การผลิตก าลังคนเข้าสู่อาชีพ (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 
๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณึศึกษาจังหวัดแพร่  (คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า) 

๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (ซาไก)  (คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

๔๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ) 

๔๓. รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ) 

๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๐ - ๖ ปี 
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

๔๕. รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข) 

๔๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
กรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดจากประสบการณ์ของต่างประเทศ สมาพันธรัฐเยอรมัน 
และสาธารณรัฐเกาหลี (คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า) 

๔๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและลด  
ความเหลื่อมล้ า : กรณีการศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประเทศไทย (คณะกรรมาธิการ 
การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า) 
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ปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๘ ฉบบั ไดแ้ก ่
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการด าเนินการโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้

แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)(คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการประกันสังคม 
ของประเทศไทย : กรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจ มาตรา ๔๐ (คณะกรรมาธิการการแรงงาน) 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณี 
การควบรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  (คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม) 

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการด าเนินงานด้านหม่อนไหม 
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม 
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการลดความยากจนและเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่ดินและการพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน (คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า) 

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับ 
โดยมาตรการความปลอดภัยด้านการบิน (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 

๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษา ขับเคลื่อน เร่งรัดการปฏิรูประบบทันตสาธารณสุขไทย 
และการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข) 

๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา  
และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพ (คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ) 

๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น) 

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้บริบทการศึกษาของไทย (คณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

๑๓. รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การน าการจัดอันดับมหาวทิยาลัยมาพัฒนาการศกึษาและมหาวทิยาลยัไทย 
(คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart 
Grid) ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (คณะกรรมาธิการการพลังงาน) 

๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (คณะกรรมาธิการการศึกษา) 

๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  
ในการจัดท าและจัดสรรงบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย (คณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่น) 
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๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง (คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์) 

๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา :  
ถุงมือยาง (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) 

๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานท าและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  
ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (คณะกรรมาธิการการแรงงาน) 

๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่าง
ประเทศไทย สปป.ลาว และจีน (คณะกรรมาธิการการคมนาคม) 

๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรม (คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหายาเสพติดในมิติด้านความมั่นคง (คณะกรรมาธิการการทหาร
และความมั่นคงของรัฐ) 

๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมาธิการการกีฬา) 

๒๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ : 
กรณีศึกษาสินค้าเกษตรทุเรียน (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์) 

๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในรูปแบบประชาสังคมระดับจังหวัด (คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน) 

๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ : กรณีสภาประชาสังคมไทย 
(คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน) 

๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับรวมกฎหมาย ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (๓) พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (คณะกรรมาธกิาร
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม) 

๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน 
(คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
---------------------------------------------- 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

  



๙๔ 
 

กรอบที่ ๕  : การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงาน  
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งขึน้ ตามที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๘ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญตามข้อบังคับ จ านวน ๓ ฉบับ 
 การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘ ทีวุ่ฒสิภาให้ความเห็นชอบแล้ว 

๑.๑ รายงานการพิจารณาศกึษาที่ไม่มขี้อสงัเกตหรือขอ้เสนอแนะ  จ านวน  - ฉบับ 
  (รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามวงรอบ/ประจ าปขีองคณะกรรมาธิการ) 
๑.๒ รายงานการพิจารณาศกึษาที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ  จ านวน ๓ ฉบับ 

๒. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ที่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จ านวน  - ฉบับ 
  วุฒสิภาแลว้แตอ่ยู่ระหวา่งรอการพิจารณา 

๓. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ ที่คณะรฐัมนตรรีายงานผลการด าเนินการ จ านวน  ๒ ฉบับ 
  ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะฯ แล้ว     

๔. สถานะการตดิตามการด าเนินการตามขอ้สังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพิจารณาศกึษา 
ของคณะกรรมาธกิารตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘  (ในรูปแบบจ าแนกรายป)ี  
 

ปี  
 

 

จ านวนรวม 
(ฉบับ) 

วุฒสิภา 
เห็นชอบรายงาน 
และส่งข้อสังเกต 
ไป ครม. (ฉบับ)   

สถานะการตดิตามผลการด าเนินการ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

ครม.  
รายงานผลแล้ว 

(ฉบับ)  

ครม. 
ยังไม่ได้รายงานผล 

(ฉบับ)  

ปี ๒๕๖๒ 
(ไม่มี) - - - - 

ปี ๒๕๖๓  
(๑ ฉบับ) 

๑ ๑ ๑ - 

ปี ๒๕๖๔ 
(๑ ฉบับ) 

๑ ๑ ๑ - 

ปี ๒๕๖๕ 
(๑ ฉบับ) 

๑ ๑ - ๑ 

รวม ๓ ๓ ๒ ๑ 

 
--------------------------------------------- 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



๙๕ 
 

ตารางสรุปข้อมูลการตดิตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
แนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิารทีวุ่ฒิสภาตั้งขึ้น  

ตามที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอญัตติ ตามขอ้บังคับ ข้อ ๓๘ 
 
 

ล าดับ 
คณะกรรมาธิการ 
ผู้เสนอรายงาน 

ชื่อรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

ที่ประชุมสภา 

เห็นชอบ
ข้อสังเกต 

รับทราบผล
ด าเนินการ 

๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญแนวทาง 
การสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม 
เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี 
คนเก่ง คนกล้า และโอกาส สู่สังคม
เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

ครั้งท่ี ๒๗  
เป็นพิเศษ 

(สามญัประจ าป ี
ครั้งที่หนึ่ง)  

อ. ๑๕ ก.ย. ๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ 
(สามญัประจ าป ี

ครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๒๔ พ.ค. ๖๔ 

๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการผลติและการพัฒนาครู 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
แนวทางการผลติและการพัฒนาครู 

ครั้งท่ี ๕ 
(สามญัประจ าป ี

ครั้งที่สอง)  
จ. ๒๒ พ.ย. ๖๔ 

(ส่งข้อสังเกต  
๒๔ พ.ย. ๖๔) 

ครั้งท่ี ๒๒ 
(สามญัประจ าปี

ครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๑๖ ส.ค. ๖๕ 

๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง 
การพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย
และนวัตกรรม 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพร
ไทย ด้วยการวจิัยและนวัตกรรม 

ครั้งท่ี ๒๙  
เป็นพิเศษ 

(สามญัประจ าป ี
ครั้งที่หนึ่ง)  

พฤ. ๘ ก.ย. ๖๕ 
(๑๖ ก.ย. ๖๕) 

 

- 

 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

กรอบที่ ๖  :  การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทูถ้าม 
  ข้อมูล ณ ปัจจบุัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) กระทูถ้ามที่มีการถาม - ตอบ จ านวน ๒๖๗ กระทู ้
โดยมสีมาชกิวุฒสิภาผูต้ั้งกระทู้ถามทั้งหมด จ านวน ๕๘ คน โดยสามารถจ าแนกขอ้มูลได ้ดังนี ้
 ๑. กระทู้ถามเป็นหนังสือ (ขอ้บังคบัฯ ข้อ ๑๔๕ (๑))  จ านวน  ๒๑๘  กระทู ้(จ าแนกเปน็) 
    - ขอใหต้อบในที่ประชมุวฒุิสภา    จ านวน   ๑๐๓  กระทู ้
    - ขอใหต้อบในราชกิจจานเุบกษา    จ านวน   ๑๑๕  กระทู ้ 
 ๒. กระทู้ถามด้วยวาจา (ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๕ (๒))   จ านวน     ๔๙  กระทู ้  
  ๓. กระทู้ถามที่มีประเด็นตอ้งติดตามเพ่ิมเติม   จ านวน    ๒๑  กระทู้ (จ าแนกเปน็) 
     - ผู้ตัง้กระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตามผลการด าเนนิการ จ านวน        ๒  กระทู ้  
      - หน่วยงานได้รายงานผลการด าเนนิการแล้ว   จ านวน      ๑๘  กระทู ้
      - หน่วยงานยังมิไดร้ายงานผลการด าเนินการ  จ านวน       ๑ กระทู ้
  ๔. กระทู้ถามทีไ่ม่มปีระเดน็ต้องติดตาม    จ านวน   ๒๑๖  กระทู ้  
  ๕. กระทู้ถามที่รอตอบในราชกิจจานุเบกษา   จ านวน     ๓๐ กระทู ้

 
ปี 
 

 กระทู้ถามที่ได้ถาม - ตอบ สถานะการติดตาม 
กระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตาม 

สมัยประชุม
สามัญ /จ านวน 

(กระทู้) 

มีประเด็น 
ต้องติดตาม 

(กระทู้) 

ไม่มีประเด็น 
ต้องติดตาม 

(กระทู้) 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษา 
(กระทู้) 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบประเด็น 

/รายงาน 
การประชุมฯ 
ยังไม่รับรอง 

(กระทู้) 

 
ผู้ตั้งกะทู ้
ไม่ติดใจ 
ติดตาม 

(ยุติการตดิตาม) 
(กระทู้) 

 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ

แล้ว 
(กระทู้) 

อยู่ระหว่าง 
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

(กระทู้) 

๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๖) ๒ ๔ - - - ๒ - 

ครั้งที่สอง 
(๓๖) ๘ ๒๘ - - - ๘ - 

๒๕๖๓ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๕๒) ๒ ๔๘ ๒ - ๑ ๑ - 

ครั้งที่สอง 
(๓๑) ๑ ๒๙ ๑ - - ๑ - 

๒๕๖๔ 
 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๓๐) ๑ ๒๖ ๓ - - ๑ - 

ครั้งที่สอง 
(๕๑) ๓ ๔๖ ๒ - ๑ ๒ - 

๒๕๖๕ 

ครั้งที่หนึ่ง 
(๒๗) ๓ ๒๔ - - - ๒ ๑ 

ครั้งทีส่อง 
(๓๔) ๑ ๑๑ ๒๒ - - - - 

รวม ๒๖๗** ๒๑ ๒๑๖ ๓๐ - ๒ ๑๘ ๑* 

หมายเหตุ : กระทู้ถามที่รอตอบในราชกิจจานุเบกษา หมายถงึ กระทู้ถาม ๒ กรณี ดังนี้ : (ที่มาข้อมูล : ส านักวชิาการ) 
               ๑. กระทู้ถามเป็นหนังสือที่ขอให้ตอบในที่ประชุมวฒุิสภาแต่ยงัมิได้มีการตอบจนสิน้สุดสมัยประชุมจึงเปลีย่นสถานะการตอบ   
                   จากการตอบในที่ประชุมวฒุิสภาเป็นตอบในราชกิจจานุเบกษา (ข้อบังคบั ข้อ ๑๖๒) สมัยประชุมที่ ๒/๒๕๖๕ มีกระทู้ถาม 
          ที่แปลงสถานะการตอบ จ านวน ๗ กระทู้  
 ๒. กระทู้ถามเป็นหนังสือที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา แตย่ังมิได้มีการตอบ (ข้อบงัคับ ข้อ ๑๖๓) 

------------------------------------------------------ 
  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธกิารติดตามมติของวุฒสิภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 



๙๗ 
 

* กระทู้ถามที่มีประเด็นต้องติดตามและอยู่ระหวา่งการด าเนินการ  
  (หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ไดร้ายงานผลกลับมา) จ านวน ๑ กระทูถ้าม ได้แก ่
  -  นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม : นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
   การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
   (มีหนังสือตดิตามไปยังปลดักระทรวงมหาดไทยแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง) คือ  
    ครั้งที่ ๑ ตดิตามไปเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  
     ครั้งที่ ๒ ตดิตามไปเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

 
---------------------------------------------- 

 
  



๙๘ 
 

 ** กระทู้ถาม จ านวน ๒๕๖ กระทู้ จ าแนกรายสมัยประชุมได้ ดังน้ี 
 
สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) จ านวน ๖ กระทู้ถาม ได้แก ่
 ๑. การตรวจพบสารพิษตกคา้งในผัก ผลไม ้จ านวนมาก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 

 ๒. นโยบายการแก้ไขปญัหาภัยแล้งซ้ าซากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ)  
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๓. ปญัหาเดก็หรอืวัยรุน่ขบัรถยนต์/รถจักรยานยนต ์โดยไม่มีใบขับขีแ่ละขับด้วยความประมาท  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการคมนาคม  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๔. ภาษีการขายฝากทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยูอ่าศัย (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสันต ิ พร้อมพัฒน ์รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงการคลงั  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผู้มาตอบกระทูถ้ามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๕. การช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายโุซนร้อน“คาจิก”ิ  
   (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผู้มาตอบกระทูถ้ามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๖. ความก้าวหนา้การก่อสรา้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราช กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง วนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  
  หน้า ๒ – ๖ (เนือ่งจากสิ้นสดุสมัยประชุม)  
 
 
 



๙๙ 
 

สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จ านวน ๓๖ กระทู้ถาม ได้แก ่
 ๑. การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พันต ารวจตรี  ยงยุทธ สาระสมบัต ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม (ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๒. การขยายอายุเกษียณราชการ (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๓. การฆ่าตัวตายของพนกังานสอบสวน ๕ คน ในรอบ ๔ เดือน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๔. ปัญหาการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวดั (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สมเจตน ์ บุญถนอม 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๕. นโยบายการปฏิรูประบบการบรหิารจดัการศึกษาในภูมภิาค (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖. ปัญหาการบรหิารงานการศึกษาและการขาดแคลนผูอ้ านวยการ 
   และรองผู้อ านวยการโรงเรียน (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. นโยบายในการแกไ้ขปญัหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคมออนไลน์ (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๘. การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถอุันตรายชนดิที่ ๔  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
(มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้)  



๑๐๐ 
 

 ๙. การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย ๓ ชนดิ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตร 
   และสหกรณ ์(ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๑๐. การบริหารจดัการที่ดนิ ส.ป.ก. (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ ์(ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๑๑. เร่งสร้างความปลอดภยัทางถนน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๒. การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผิดกฎหมาย (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
    ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวรีศกัดิ์  หวังศุภกิจโกศล รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์    
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. แนวทางการปรบัแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๔. นโยบายหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. ปัญหาความเดือดร้อนจากการจดัใหม้ีรถแห่ในงานมหรสพ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๖. การน าเขา้ขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สงูเปน็ประวัติการณ ์(กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวุธ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 ๑๗. ปัญหาคุณภาพและประสิทธภิาพของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตดิตามตัว  
    (Electronic Monitoring : EM) (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
 
 



๑๐๑ 
 

 ๑๘. การแก้ไขปญัหาอุทกภยัและภัยแลง้นอกเขตชลประทานอยา่งยั่งยืน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายระวี  รุง่เรือง 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๙. ความคืบหนา้การทบทวนมติการจดัหาผลประโยชน์ในที่ดนิของรฐัแปลง "ดงน้ าจั้น"  
    "ดงบ้านอ้น" และ "ดงเหล่าแขม" ในท้องที่ต าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวภัทรา  วรามิตร 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   (มีประเด็นต้องติดตาม ผู้ตัง้กระทู้ถามได้ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาเพ่ือตดิตามผลของกระทู้ ๓ ดง 
   ในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓) 
   (*ตามกระทู้ล าดับที่ ๒๕)  
 ๒๐. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอซีี)  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
   (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๒๑. การแก้ไขปญัหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มคีวามรับผดิชอบต่อผูโ้ดยสาร  
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๒. นโยบายการบริหารจดัการปญัหาขยะในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย  
    จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี(กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๓. นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปญัหาศูนยต์รวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาของประเทศ   
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลตรี โอสถ  ภาวิไล 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
 ๒๔. การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรปูที่มีพฤตกิารณไ์ม่เหมาะสม  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 



๑๐๒ 
 

 ๒๕. ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง (ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ 
    ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ าจั้น" "ดงบา้นอน้" และ "ดงเหล่าแขม" ในทอ้งทีต่ าบลกมลาไสย  
    จังหวดักาฬสินธุ์)  (กระทูถ้ามด้วยวาจา)  
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวภัทรา  วรามิตร 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
   (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๒๖. การขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง   
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. มาตรการในการควบคมุไวรัสใหมโ่คโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข  
    (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
 ๒๘. ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิองกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารกองประจ าการ    
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ศาสตราจารย์นิสดารก ์ เวชยานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม) 
 ๒๙. ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต าบล (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอนศุักดิ์  คงมาลัย 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายจุต ิ ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
    ของมนุษย ์(ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรฐัมนตรี) 
 ๓๐. การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  แสวงการ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสันต ิ พร้อมพัฒน ์รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงการคลงั  
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง)  
 ๓๑. การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจงัหวัด (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 ๓๒. มาตรการสือ่สารและการก ากับสื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวกิฤติ 
    สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นครราชสมีา (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
    และสังคม (ได้รับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรฐัมนตรี) 
 ๓๓. การชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน กรณีภัยหนาว 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ตอบในราชกิจจานุเบกษา   
    เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๗ – ๓๑ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๔. มาตรการป้องกันความรุนแรงและการท าร้ายรา่งกายในโรงพยาบาล  
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๔ - ๒๗ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๕. การแก้ปญัหาคนลน้คุก 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
    เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๔๕ - ๕๐ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 ๓๖. การขยายสญัญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ ๒ (ทางพิเศษศรรีัช) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
    หน้า ๒๑ – ๒๕ (เนื่องจากสิน้สุดสมัยประชุม) 
 

สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๓  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๕๒ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  
 ๑. การก่อสร้างทา่อากาศยานแห่งใหมท่ี่อ าเภอบางเลน – นครชัยศร ีจังหวดันครปฐม 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางฉวรีัตน ์ เกษตรสนุทร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒. แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๐๔ 
 

 ๓. การพัฒนาใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการคา้เมลด็พันธ์ระดับเอเชีย  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๔. ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรปูต ารวจตามรฐัธรรมนญู (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตร ี 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม แตผู่้ตั้งกระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตาม (ยตุิการติดตาม)) 
 ๕. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี  
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๖. การช่วยเหลือ เยียวยา ผูป้ระกนัตน กรณกีารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
     (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : หม่อมราชวงศ์จตัุมงคล  โสณกุล รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๗. การรื้อถอนโบราณสถาน “บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า” ที่จังหวดัแพร ่(กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม (ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๘. การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาติพันธุ ์
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  ๙. การชุมนุมทางการเมอืงที่อนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เมือ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงกลาโหม 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๐. รายการในทีวหีรอืสื่อตา่ง ๆ หลอกลวง/งมงาย (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเทวญั  ลปิตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๐๕ 
 

 ๑๑. มาตรการคลายล็อกส าหรับคนไทยกลับจากตา่งประเทศกอ่นมวีัคซีน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
    ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
    ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายดอน ปรมตัถ์วนิัย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการตา่งประเทศ 
    (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 

๑๒. ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ท ารงัในสิ่งปลูกสรา้งบา้นรังนกนางแอ่นเป็นสตัว์เศรษฐกิจของเกษตรกร
และให้ภาคธรุกิจสามารถจ าหน่ายรงันกนางแอน่ส่งออกตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างเสรีเพ่ือน าเงิน
รายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 

  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์
 ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 ๑๓. การแก้ไขปญัหาช้างป่าบุกรุกพืน้ที่ชุมชน  (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
   ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. การปฏิรูปประเทศดา้นการศกึษาตามรา่งพระราชบญัญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ....  
              (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. ติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๖. มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกูห้นีน้อกระบบ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย สอนศิริ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๗. ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๘. นโยบายการเปดิเทอมเป็นปกติในการจดัการเรียนการสอน (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๙. ความคืบหน้าในการจัดท าและเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายมณเฑยีร  บญุตนั 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๐๖ 
 

 ๒๐. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๒๑. โครงการรถไฟความเรว็สูง กรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา –หนองคาย (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๒. ปัญหาการด าเนนิโครงการระบบตัว๋รว่มขนส่งสาธารณะ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธิการ 
   ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๓. การกอ่สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตร ี    
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๔. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการห้ามใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท    
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๒๕. ใบขับขี่ตลอดชีพ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร เสนเนียม รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๖. การจดัท ากฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
 ๒๘. การสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ แยก ๔ เขตตลิ่งชัน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๐๗ 
 

 ๒๙. ความคืบหนา้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทนุให้เขื่อนภูมิพล (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกติติศกัดิ์  รตันวราหะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๐. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบปฏิบตัิการ "ไทยชนะ" (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๑. ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid – 19 ในเกาะสมุย (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเทีย่วและกีฬา 
 ๓๒. ปัญหาการเขา้ถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงานของรัฐ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายมณเฑยีร  บญุตนั   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๓๓. แผนพฒันาทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง หมายเลข ๘ สายนครปฐม – ชะอ า (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๙ – ๔๑ 
 ๓๔. โครงการระบบทางดว่นขั้นที่ ๓ สายเหนือ เพ่ือเชือ่มโยงโครงข่าย ทางพิเศษ  
  ในแนวตะวนัออก – ตะวันตก (East – West Corridor) อย่างสมบูรณ ์(กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง วนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ – ๔๘ 
 ๓๕. การด าเนินการตามพระราชบัญญตัิการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก อนนัตพร  กาญจนรัตน ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพุทธพิงษ์  ปุณณกันต์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
              ตอบในราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๗ ตอนพเิศษ ๒๗๒ ง วันที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หนา้ ๑๘ – ๒๖ 
 ๓๖. ปัญหาการด าเนนิการฟื้นฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาด ของไวรัส COVID - 19  
  ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม ตอบในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
หน้า ๑๑ – ๑๕ 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 ๓๗. การสร้างความเปน็ธรรมเรื่องอัตราเงนิเดือนของครแูละบคุลากรทางการศึกษาในสถาบันอดุมศกึษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวตักรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๕ – ๑๐ 

 ๓๘. การใช้จ่ายเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๖ – ๒๒ 
 ๓๙. หลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งตั้งบคุคลใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย ์(กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ หน้า ๒๓ – ๒๕ 
 ๔๐. การบังคบัคดกีับผู้เกี่ยวข้องกบัการทุจรติในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง วนัที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๔ – ๓๖ 
 ๔๑. การขับเคลื่อนการปฏิรปูต ารวจ ตามร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. ....   
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙ ง วนัที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๗ – ๓๒ 
 ๔๒. การด าเนินคดีกบันายอานนท ์ น าภา แกนน าการชมุนุม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  แสวงการ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๒๔ – ๒๕ 
 ๔๓. การใช้จ่ายเงินกู้ตามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปญัหาการระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงนิ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓๒ – ๓๖ 
 
 



๑๐๙ 
 

 ๔๔. ปัญหานโยบายและการบรหิารใน อสมท. (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วนัที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒๙ – ๓๑ 
 ๔๕. การบริหารจดัการหนี้สาธารณะ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง หนา้ ๖๐-๖๕ 
 ๔๖. การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ 
  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๔ มนีาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๙ ง หนา้ ๕๘ –๖๔ 
 ๔๗. การชว่ยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกจิที่ไดร้ับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดต่อ 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หนา้ ๗๒-๗๗ 
 ๔๘. การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง หน้า ๙ – ๑๑ 
 ๔๙. ปัญหาการบรรจุอัตราขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ต าแหน่ง (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท์  
      ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง หน้า ๓๒-๓๖ 
 ๕๐. ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึน้จากอาวธุปนื (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก   
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๕๑. พระราชบัญญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกติติศกัดิ์  รตันวราหะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔๒ – ๔๔ 
 ๕๒. ปัญหาการทุจรติในการออกเอกสารสิทธิในทีด่ิน (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ   
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 
 



๑๑๐ 
 

สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จ านวน ๓๑ กระทู้ถาม ได้แก ่ 
 ๑. มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตราย สารเคมีขยะพิษหรือของเสียอันตราย  
            (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๒. แนวทางการบรูณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควดิในระดับต าบล 
     (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓. สถานภาพของคณะกรรมการแหง่ชาติศึกษาความเปน็ไปได้ในการขดุคลองกระเพ่ือแก้ปญัหาวิกฤติ  
  เศรษฐกิจและสังคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ถามนายกรฐัมนตร ี
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง หนา้ ๔๕-๔๙ 
 ๔. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของทะเลทั้งทะเลอ่าวไทย  
  และทะเลอันดามันด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome) (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
     ผู้ตัง้กระทู้ถาม : นายสวสัดิ์  สมัครพงศ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ค่าฝุน่ละออง PM ๒.๕ ก าลังก่อใหเ้กิดอันตรายใหญห่ลวงโดยเฉพาะใน กทม. (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. โครงการอา่งเก็บน้ าในพืน้ที่จังหวดัปราจีนบรุี (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๗. การแก้ปัญหาสิทธิบตัรทอง หลงัยกเลกิสัญญาคลนิิกและโรงพยาบาลทุจรติ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  

ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

 ๘. การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควดิ – ๑๙ อันเนื่องมาจากบ่อนการพนันในภาคตะวันออก  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๑๑ 
 

 ๙. วกิฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปริมณฑล (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐. สถานการณ์ COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมั่นใจเรื่องวัคซีนให้กับประชาชน (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๑. การชว่ยเหลอืค่าเลา่เรยีนแกป่ระชาชนซึ่งเปน็นักเรยีน นิสตินกัศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์    
            การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ ๑๙) (กระทู้ถามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบ 
  ในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๒. การใช้จ่ายเงินกู้ตามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด 
            ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทู้ถามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง หนา้ ๕ – ๙ 
 ๑๓. ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทีก่ระทบต่อนักศึกษาคร ูและบคุลากร 
  ในสถาบนัอดุมศกึษา (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติย์  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
 ๑๔. การปฏิรูปต ารวจตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๕. แนวคดิและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์ (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาฯ 
 ๑๖. การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยุตธิรรม (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๗. ร่างพระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางราง พ.ศ. .... (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 
 



๑๑๒ 
 

 ๑๘. การขนส่งสนิคา้ทางรางเพ่ิมขึน้ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 ๑๙. การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย ศรอี่อน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง หนา้ ๒๐ – ๒๓ 
 ๒๐. ผลกระทบจากการทีธ่นาคารกรงุไทยพ้นจากการเป็นรฐัวิสาหกิจ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย ศรอี่อน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๐ – ๓๗ 
 ๒๑. การเตรียมบุคลากรรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรอือีอีซ ี(กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๘ – ๔๙ 
 ๒๒. การจดัตัง้อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท จังหวดัล าปาง (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๓๘ – ๔๙ 
 ๒๓. การประกอบการสถานบีรรจแุละแยกสินค้ากลอ่ง (ICD) ที่ลาดกระบงั (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๒๓ – ๓๒ 
 ๒๔. ขอทราบแนวความคดิและแผนการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ประเดน็ความมั่นคง ในประเดน็ 
  “แผนต าบล มั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน” (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง หน้า ๑๒ – ๒๓ 
 ๒๕. การจดัท าพระราชบัญญัติยตุิธรรมชมุชน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง หน้า ๑๒ – ๒๓ 
 ๒๖. ผลกระทบจากกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขบัรถและต่อใบอนญุาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ง หน้า ๓๓ – ๓๗ 



๑๑๓ 
 

 ๒๗. การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  
  ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแหง่ใหม่ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕๐ – ๕๔ 
 ๒๘. มาตรการการจัดการปญัหาสารพิษตกค้างในพืชผกัผลไม้ (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๓๘ – ๔๓ 
 ๒๙. ผลกระทบพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรมสวนป่าและไม้ยืนต้น 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หนา้ ๕๕ – ๕๘ 
 ๓๐. นโยบายปรบัเพิ่มอตัราความเรว็ของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนทีม่ีช่องจราจรตัง้แต่ ๔ ช่องขึ้นไป  
  จาก ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๔๔ – ๔๕ 
 ๓๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสนี้าตาลช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ ๙ มถิุนายน ๒๕๖๔ เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๔๔ – ๔๕ 
 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๔  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔) จ านวน ๓๐ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  

   ๑. การลดอบุัตเิหตุที่จุดตดัรถไฟกับถนน (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๑ – ๓๘ 
   ๒. การด าเนนิการปรบัปรงุแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐแบบบูรณาการมาตราสว่น ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)    
            เพื่อแก้ไขปัญหาทีด่ินทากินใหก้ับประชาชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ชยัชาญ ชา้งมงคล  รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 
 
 



๑๑๔ 
 

   ๓. การให้ความชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ได้รบัความเสียหายกรณีน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนทีก่ารเกษตร  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
   ๔. การจัดการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรแ์ละหนา้ที่พลเมือง (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๕. การสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบนัการอาชวีศกึษา (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๖. ปัญหาความล่าช้าการน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา ผู้เรียนยึดมั่นศาสนาสู่การปฏิบตัิ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง วนัที่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๖ – ๑๘ 
   ๗. การจ่ายทุนการศกึษาให้แกน่ักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสูร่ะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
หน้า ๒๘ – ๓๑ 

   ๘. มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม่ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
  เสนอวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก เหลา่ธรรมทศัน ์รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
  วิจัย และนวัตกรรม ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน  
   ๒๕๖๔ หน้า ๓๒ – ๓๗ 
   ๙. การส่งเสรมิวสิาหกิจเพ่ือสังคม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื ขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา)  
  เสนอวนัที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง วนัที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หนา้ ๓๖ – ๔๒ 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 ๑๐. การจดัให้ผูต้้องหาให้สมัภาษณ์สื่อมวลชนในระหวา่งการแถลงขา่วของสานักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวันที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๖ – ๕๑ 
 ๑๑. ขอให้เร่งรดัติดตามกระบวนการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (กระทูถ้ามเป็นหนังสือ 
  ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายชาญวทิย์  ผลชีวนิ   
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายพิพัฒน ์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง วนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๔๑ – ๔๔ 
 ๑๒. ระบบการฉดีวคัซนีป้องกันโควดิ - ๑๙ ทีร่วดเร็วทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. ปัญหาการประเมนิผลกระทบกับสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตร ี  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. แผนการบรูณะศาลากลางจังหวดันนทบุรหีลงัเกา่ (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายอ าพล  จนิดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตุเตชะ รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
 ๑๕. ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรัฐ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๖. ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือก าหนดรายการกิจการอืน่ที่เปน็การสนับสนนุหรือ 
  เกี่ยวเนือ่งกับการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายชลติ  แกว้จินดา 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖ ง วนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๒ – ๔๗ 
 ๑๗. เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามค าสั่ง 
            นายกรัฐมนตร ีที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรว่มอยูด่้วย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทู้ถาม : นายค านูณ  สิทธิสมาน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง วนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๕ – ๑๐ 
 
 



๑๑๖ 
 

 ๑๘. การกอ่สร้างทางรถไฟความเร็วสงู ชว่งบางซื่อ-ดอนเมือง (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จริัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชิดชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ หน้า ๓๔ – ๔๓ 
 ๑๙. แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศกึษาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
  วิจัยและนวตักรรม ตอบในราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง วนัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
  หน้า ๓๖ – ๔๑ 
 ๒๐. การปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง วนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๑ – ๑๘ 
 ๒๑. การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการพัฒนาพ้ืนทีต่้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม ่ 
  ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง วนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน้า ๒๓ – ๓๐ 
 ๒๒. การใช้จ่ายเงินกู้ภายใตแ้ผนงานโครงการยกระดบัแปลงใหญด่ว้ยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเฉลมิชัย  ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๕ ง วนัที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๓ – ๒๗ 
 ๒๓. สถานขีนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง วนัที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ หน้า ๔๔ - ๔๘ 
 ๒๔. ปัญหาการจ าหน่ายอาวุธปนืทางออนไลน์ (กระทูถ้ามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๒๕. โครงการคลองลาดพรา้ว (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชมุวุฒสิภาเปน็ตอบในราชกจิจานุเบกษา เนือ่งจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 



๑๑๗ 
 

 ๒๖. การจดัการภัยพิบัติจากโรงงานอตุสาหกรรม (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในที่ประชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๒๗. การแก้ปญัหาการฆ่าตวัตายของคนไทยที่มีแนวโนม้สูงขึน้ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  (ได้รบัมอบหมายจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๔ ง วนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๓๒ – ๓๕ 
 ๒๘. การใหบ้ าเหน็จความชอบเปน็กรณีพิเศษแกบุ่คลากรสาธารณสขุด่านหน้า (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ ง วนัที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑ – ๑๐๓ 
 ๒๙. การเทียบเท่าวัสดแุละวิธีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสงู (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๔๒ – ๔๗ 
 ๓๐. ปัญหาเตาเผาศพวัดช ารุดเสียหายจากกรณีการเผาศพ ผู้เสียชีวติ จากการตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
            (โควดิ-19) ที่มเีพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริิ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง วนัที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน้า ๒๒ – ๒๓ 

สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔  
(วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จ านวน ๕๑ กระทู้ถาม ได้แก ่ 
   ๑. ความคืบหน้าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ 
  เกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาตติามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง วันที ่๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ – ๒๑ 
   ๒. ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตรี เป็นผูต้ั้งถาม  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 



๑๑๘ 
 

   ๓. ความพยายามผลกัดนัให้บุหรี่ไฟฟ้าเปน็สินค้าถกูกฎหมาย (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ  ปิตเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
   ๔. การแกไ้ขปัญหาราคาน้ ามันเชือ้เพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
   ๕. การใชพ้ลังงานกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๖. ความก้าวหน้าการกกัพืช และการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของศตัรูพืชตา่งถิน่ของไทย (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสมชาย  ชาญณรงคก์ุล 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (มีประเด็นต้องติดตาม แตผู่้ตั้งกระทู้ถามไม่ตดิใจตดิตาม (ยตุิการติดตาม)) 
  ๗. นักโทษล้นคกุ และสถานการณโ์ควิดในคุก (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย สอนศิริ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
   ๘. ปัญหาสายไฟ สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรงัทีก่่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๙. โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝัง่ทะเลอันดามนัและอ่าวไทย (Land Bridge) (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรัฐิตเิจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๐. ความคืบหนา้ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส)  
  หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ตั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
  (ได้รบัมอบหมายให้ เป็นผูต้อบกระทู้ถาม แทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๑๑. ข่าวถนนลาดยางที ่อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟโซลา่เซลลโ์ผล่กลางทุ่งนาและเป็นทางตัน 
   ราษฎรไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นางสาวเรณู  ตงัคจวิางกูร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๒. การพัฒนาการขนส่งทางทะเล (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 



๑๑๙ 
 

 ๑๓. ภาพรวมการเลอืกตัง้ อบต. และการป้องกันการทุจริต (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายนิพนธ์  บุญญามณ ีรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้ เป็นผูต้อบกระทู้ถาม แทนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๑๔. การแก้ไขปญัหาค่าปลกูค่าชดเชยและค่าบ ารงุรกัษาป่าจากวดัส านกัสงฆ ์ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ๑๕. ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ๑๖. ขอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.)  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
            ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘๙ ง วันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๘ – ๒๓ 
   ๑๗. ปัญหาค่ารักษาสตัวค์ลนิิกเอกชนหรือโรงพยาบาลสตัว์ทีม่ีราคาสูงเกินจริง กระทู้ถามเป็นหนงัสือ 
            ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๖ ง วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๗ – ๒๒ 
 ๑๘. การลดโทษใหน้ักโทษคดีจ าน าข้าว (กระทูถ้ามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสมศกัดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
 ๑๙. แนวทางการสง่เสรมิเดก็และเยาวชนให้เรียนรูแ้ละอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๐. การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่น้ าท่วมหลังน้ าลด (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายรณวรทิธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๒๑. การใช้ภาษาไทยการแต่งกายในการขายสนิค้าฯ (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๒. แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดใหบ้รกิารรถไฟ จีน-ลาว (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายศักดิส์ยาม  ชดิชอบ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๒๐ 
 

 ๒๓. ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายบุญมี  สุระโคตร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสินติย์  เลิศไกร รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณชิย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์) 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 ๒๔. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจดัเรตติ้งเกม (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
 ๒๕. ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 ๒๖. การลดขนาดก าลังคนภาครัฐเพื่อลดคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐระยะยาว (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๗. ก าหนดวันเลือกตั้งผูว้่า กทม. และ สก. (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๘. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปญัหาทีด่ินท ากิน (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ว่าที่ร้อยตร ีเชิดศักดิ์  จ าปาเทศ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ๒๙. การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูแหลง่น้ ากดุปราสาท หมู ่๑๒ ต าบลสมอ อ าเภอปรางคก์ู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟื่องคอน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ๓๐. ผลส าเร็จของการฟื้นฟคูวามสมัพันธร์ะหวา่งราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรซาอดุิอาระเบีย  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายจเด็จ  อินสว่าง 
  ผู้ตอบกระทู้ถาม : นายดอน  ปรมัตถ์วนิัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๑. การจดัการผลกระทบในหว่งโซ่อาหารจากกรณีน้ ามันรัว่ไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง  
  (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ   ศิลปอาชา  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแลว้) 
 



๑๒๑ 
 

 ๓๒. นโยบายประชากรเพ่ือรับมือสงัคมอตัราเกดิต่ า  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๐ – ๓๕ 
 ๓๓. การบริหารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางเพ็ญพกัตร ์ ศรีทอง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๓๔. การควบคุมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดแูลผูสู้งอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา เสนอวนัที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ ง วนัที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๒ – ๒๖ 
 ๓๕. การแก้ไขปญัหาแรงงานต่างดา้วใหเ้ข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการแกป้ัญหาขาดแคลน 
  แรงงานของประเทศไทย (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ดนยั  มีชูเวท ถามนายกรัฐมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ – ๓๖ 
 ๓๖. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดา้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัยและนวตักรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วนัที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๖ – ๓๑ 
 ๓๗. โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๗ 
 ๓๘. การปรับเปลี่ยนผลผลติทางการเกษตรที่มคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง วนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๙ – ๑๕ 
 ๓๙. การพัฒนาทีด่ินย่านสถานีกรงุเทพ (หัวล าโพง) (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๘ –๕๒ 
 ๔๐. การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มที่ราบลุม่แม่น้ าภาคกลางซ้ าซาก (กระทู้ถามเป็นหนงัสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอนศุักดิ์  คงมาลัย  ถามนายกรฐัมนตร ี
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๓๗ – ๔๒ 
 ๔๑. โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทนุในเขื่อนภมูิพล แนวส่งน้ ายวม-อา่งเก็บน้ าภูมิพล (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามนายกรัฐมนตรี 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๘ 
 
  



๑๒๒ 
 

 ๔๒. การตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งพนกังานสอบสวนกับพนกังานอัยการในคดีอาญา  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเฉลมิชยั  เฟ่ืองคอน ถามนายรฐัมนตรี 

 ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ – ๓๕   
 ๔๓. การขับเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง วนัที่ ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๕๖ – ๕๘ 
 ๔๔. อาหารแพงรับปีใหม่ รฐับาลแก้อย่างไร (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง วนัที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้า ๕๑ – ๕๓  
 ๔๕. การจดัท ากฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
  (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
  เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 ๔๖. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6) สายบางปะอนิ – สระบรุี – นครราชสมีา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๕๓ – ๕๘  
 ๔๗. การรั่วไหลของน้ ามนัดบิกลางทะเล (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ถามนายกรัฐมนตรี 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๐ – ๑๙  
 ๔๘. การเตรียมการรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดฝูน ปี ๒๕๖๕ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง วนัที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน้า ๒๗ – ๓๒  
 ๔๙. ปัญหาการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยทีข่าดหลักธรรมาภิบาล (กระทูถ้ามเปน็หนังสอื) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัย และนวัตกรรม 
    ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วนัที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๒ – ๓๘  
 ๕๐. นโยบายให้ผู้ประกนัตนนาเงนิกองทุนชราภาพประกันสังคมออกมาใช้ก่อน และใช้ค้าประกนัเงนิกู ้
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๕๑. ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จังหวัดสงขลา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล คุณปลื้ม รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๖ – ๓๑ 



๑๒๓ 
 

สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) จ านวน ๒๗ กระทู้ถาม ไดแ้ก่  
   ๑. การอนรุักษแ์ละดูแลรกัษาตน้ไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (กระทู้ถามเปน็หนังสอื)   
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวัลลภ  ตังคณานรุักษ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒. มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใชร้ถใช้ถนน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายทววีงษ ์ จุลกมนตรี  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๓. การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กบัป่า (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักด ี
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๔. การจัดเก็บภาษกีารขายหลักทรัพย์ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติย์  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๕. การยกเว้นใหอ้าคารที่ใชใ้นราชการไม่ต้องขออนญุาตก่อสร้างตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  
  พ.ศ. ๒๕๒๒ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ฐนิธ  กิตติอ าพน 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๖. การส่งเสริมการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกนัทางธุรกิจ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสินติย์  เลิศไกร รฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงพาณชิย์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย์) 
 ๗. ปญัหาในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก เลศิรัตน์  รตันวานชิ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๘. ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ป ี๒๕๖๕ (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นางสาวเรณู  ตงัคจวิางกูร 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
   ๙. การปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจงัหวดัเชียงใหม ่– จังหวดัแมฮ่่องสอน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรสิทธิ ์ ตรีทอง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอธิรฐั  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม) 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแล้ว)  
 
 



๑๒๔ 
 

 ๑๐. การแก้ไขปญัหาสถานการณ์พลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๑๑. แนวทางการบรหิารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (กระทูถ้ามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน 
 ๑๒. การรับมือเงินเฟ้อสินคา้แพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๓. การต่อยอดการอนรุักษร์ุกขมรดกของแผน่ดนิ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม   
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง วนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๘ 
 ๑๔. การเตรียมความพร้อมในการรับนกัท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจนีที่จะเดินทางมากับ 
  รถไฟความเรว็สูง สายคุนหมิง – เวียงจนัทน ์
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๖ ง วนัที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๙ – ๓๓ 
 ๑๕. การขบัเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนตน้เพ่ือเศรษฐกิจสิง่แวดล้อมและการออม 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแล้ว) 
 ๑๖. การสง่เสริมการปลูกตน้ไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคารต้นไม้ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๑๗. นโยบายต่อราษฎรผู้ไมม่ีสัญชาติไทย (กระทู้ถามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (มีประเด็นต้องติดตาม หน่วยงานอยูร่ะหว่างด าเนินการ)  
 ๑๘. กรณีเมาท์เทน บ ีอ าเภอสัตหบี จังหวดัชลบุรี (กระทู้ถามด้วยวาจา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายวนัชัย  สอนศริ ิ
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 



๑๒๕ 
 

 ๑๙. การแก้ปญัหาหนี้สินข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม 
   ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๔๔ ง วนัที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๔ – ๒๓ 
 ๒๐. นโยบายการสง่เสรมิการใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอิทธพิล  คุณปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๑. การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์จ าลอง (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศึกษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 
 ๒๒. การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๒๓. ปัญหาการจ่ายสินไหมการท าประกันชวีติ ประกนัภัยกลุ่ม และประกนัภัยคุ้มครองสินเชื่อ 
  ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครู (กระทู้ถามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายออน  กาจกระโทก  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั 
 ๒๔. ความคืบหนา้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอา่งเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอดุมธารา (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายณรงค์  อ่อนสอาด 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายประภัตร  โพธสธุน รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 ๒๕. การสง่เสริมการจดัการป่าชุมชน (กระทูถ้ามเปน็หนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒๖. แนวทางและมาตรการในการจดัการอุทกภัยของประเทศไทย (กระทู้ถามดว้ยวาจา)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
 ๒๗. แนวทางการช่วยเหลือนิสิตนักศกึษาหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการอดุมศกึษา  
  วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม   
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๒) 
 



๑๒๖ 
 

สมัยประชุมสามัญประจ าปคีรั้งทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๕  
(วันที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จ านวน ๓๔ กระทู้ถาม ได้แก ่ 
   ๑. การควบคมุอาวุธปนื (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ)   
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
  ๒. ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ (กระทู้ถามเปน็หนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายอนชุา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตร ี
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
   ๓. การด าเนนิงานโครงการพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีใหม่  
  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ 
  ผูต้อบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ ทองศร ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 ๔. การแก้ปัญหาสขุภาพช่องปากและฟันของประชาชนอย่างเปน็ระบบ (กระทู้ถามเป็นหนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายพิทักษ ์ ไชยเจริญ 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสาธติ ปติุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข) 
  (มีประเด็นที่ต้องติดตาม หน่วยงานด าเนินการแล้ว) 
 ๕. การแก้ปัญหาน้ าทว่มขงัน้ าป่าไหลหลากและดินสไลด์ เมื่อเกดิฝนตกหนกัต่อเนื่องในพื้นที่เศรษฐกิจ                                                                                        
      ของจังหวดัภูเกต็ (กระทู้ถามเป็นหนงัสือ ขอใหต้อบในราชกิจจานเุบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๔ ง วันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ หน้า ๓๗ – ๔๑ 
 ๖. ความก้าวหนา้ของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination ตามโครงการพัฒนา 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  ตอบในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หน้า ๓๔ – ๓๙ 
 ๗. การบังคับใช้กฎหมายกบัผู้ขับขีร่ถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสารที่ไม่สวมหมวกนริภยั  
   อันจะเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความอนัตรายตอ่ตวัผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสาร  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ถามนายกรัฐมนตร ี
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๘. การแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายวันทีไ่ม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 



๑๒๗ 
 

 ๙. การแก้ไขปัญหาสนามบนิเบตงไม่มีสายการบินใหบ้รกิาร และความเหมาะสมในการขยายสนามบิน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๐. การแก้ปญัหาฝุ่น PM ๒.๕ พ้ืนที่ภาคเหนือ (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก ทวปี  เนตรนิยม 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๑. การติดตามความคบืหน้าการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก อนนัตพร  กาญจนรัตน ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายชัยวฒุิ  ธนาคมานุสรณ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 ๑๒. ปัญหาการตดัหรือโค่นไม้ที่ไดม้าจากการท าสวนป่า  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๓. แนวทางการแกป้ัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนบางสว่น กรณีหยดุเดนิรถไฟฟ้าทางไกล 
   มายังสถานีกรุงเทพ (หวัล าโพง) (กระทู้ถามดว้ยวาจา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายค านูณ  สิทธิสมาน  
   ถามนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑๔. ขอทราบผลโครงการศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่  
   และแผนการสรา้งหรือพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณชายฝัง่ทะเล  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๕. นโยบายการคุ้มครองผูบ้ริโภคใหก้ับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายจิรชัย มูลทองโร่ย ถามนายกรฐัมนตร ี
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๖. การผลติผู้เรียนดา้นอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ท่ีเนน้การฝึกปฏิบัติอย่างเตม็รูปแบบ  
   น าไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน (กระทู้ถามเปน็หนังสือ ขอใหต้อบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๑๗. ขอให้ก าหนดค่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการหมูบ่้าน  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายธานี  สุโชดายน ถามนายกรัฐมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 
  



๑๒๘ 
 

 

 ๑๘. การเพิ่มอัตราก าลงัของผู้ปฏิบัติงานด้านการผงัเมอืงของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  
   กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ตามพระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบญุเมือง 
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายทรงศักดิ ์ทองศรี รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตร)ี 
 ๑๙. มาตรการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยว  
   หลังจากการแพร่ระบาดของโควดิ – ๑๙ ลดระดับความรุนแรงลง  
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๒๐. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค (กระทูถ้ามเป็นหนังสอื)  
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายอ าพล  จินดาวฒันะ  
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตร ี
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๒๑. แนวทางการเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กระทู้ถามเปน็หนังสือ) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายสถติ  ลิ่มพงศ์พันธุ ์
  ผู้ตอบกระทูถ้าม : นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตร ี
  (ได้รบัมอบหมายให้เปน็ผูต้อบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี) 
 ๒๒. ขอทราบความก้าวหนา้โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคูส่ายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ตามยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya –  
   Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  
   (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 ๒๓. ขอทราบผลการประเมนิการด าเนินงาน การบริหารจัดการ และผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนในพ้ืนที่ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๒๔. ขอทราบมาตรการในการก ากบัดแูล สง่เสรมิ สถานนวดแผนไทยและสปา และการปรับแก้กฎหมาย                
  ที่เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
 (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
 ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 
 
 



๑๒๙ 
 

   ๒๕. การแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจงัหวัดเชียงใหม่และจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ  
  มาตรการคุ้มครองแรงงาน และการจดัท าระบบฐานข้อมูลก าลังคนของประเทศ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๖. การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น “นอมิน”ี (Nominee) ในการเข้ามาประกอบกิจการ 
  ด้านการทอ่งเที่ยว ด้านอสังหาริมทรัพย์ และดา้นอืน่ ๆ ที่ผิดกฎหมาย 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามนายกรฐัมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๗. การพัฒนาสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเอก บญุธรรม  โอริส ถามนายกรฐัมนตรี 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๒๘. ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  
    (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก พัลลภ  ตมศิานนท์ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๒๙. การผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลติอาหารอนาคตแหง่อาเซียน 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายชลิต  แก้วจนิดา ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๐. การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสขุหลงัการถ่ายโอน รพ.สต. 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผูต้ั้งกระทูถ้าม : นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ถามรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

๓๑. มาตรการรองรับต่อการขึ้นของระดับน้ าทะเลและการวางแผนพื้นทีเ่จ้าพระยาตอนลา่งรองรบั 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ        
      สิง่แวดล้อม) 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๒. การสง่เสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดนิ” 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายเนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๓. การสง่เสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดนิ” 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง ถามนายกรัฐมนตร ี
   รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 
๓๔. การแก้ไขค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบคุคล 
      ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  (กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา) 
  ผู้ตั้งกระทูถ้าม : นายตวง  อนัทะไชย ถามรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
  รอตอบในราชกิจจานเุบกษา 
 (แปลงสถานะการตอบ จากตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภาเปน็ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
   เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม) 

 
 

---------------------------------------------- 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมตขิองวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
บัญชีกระทู้ถามของวุฒิสภาจ าแนกตามผู้ตั้งกระทู้ถาม 

(รวบรวมโดย ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 



๑๓๒ 
 

กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
รวมทุกสมัย 

จ าแนกตามผู้ตั้งกระทูถ้าม 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ

๑ นายอ าพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๔ นายค านูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๕ นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 
๖ นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๗ พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัต ิ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๙ นายตวง อันทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๐ นายจเด็จ อนิสว่าง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ(๓) 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๓ นายระวี รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๕ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๖ พลตรี โอสถ ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๗ นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์เวชยานนท์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๑ นายธานี สโุชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 



๑๓๓ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ
๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๒๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๒๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๐ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓๒ พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๓ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๔ พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๕ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๓๖ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๗ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๙ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๐ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๒ พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๔ นายบุญมี สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๕ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ าปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๖ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจริญ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๑ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๒ พลเอก บญุธรรม โอริส ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๔) 
๕๓ นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๔ นายณรงค์ อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๖ พลเอก ทวปี เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบญุเมือง ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 รวม ๒๖๗ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๑๘) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔๙) 

 
 

 



๑๓๔ 
 

กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
รวมทุกสมัย 

จ าแนกตามผู้ตั้งกระทูถ้าม 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑ นายอ าพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 
๑) การตรวจพบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ จ านวนมาก 
๒) การขยายอายุเกษียณราชการ  
๓) การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย ๓ ชนดิ  
๔) การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผิดกฎหมาย 
๕) นโยบายหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๖) มาตรการสือ่สารและการก ากับสื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวกิฤติ 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นครราชสมีา 
๗) มาตรการป้องกันความรุนแรงและการท ารา้ยร่างกายในโรงพยาบาล 
๘) การแก้ปญัหาคนลน้คุก  
๙) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาติพันธุ์  

๑๐) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม  
๑๑) ความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลในระบบปฏิบัตกิาร "ไทยชนะ" 
๑๒) ปัญหานโยบายและการบริหารใน อสมท. 
๑๓) แนวทางการบูรณาการโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบโควิดในระดับ

ต าบล 
๑๔) การแก้ปญัหาสทิธิบตัรทอง หลังยกเลกิสัญญาคลนิิกและโรงพยาบาลทุจรติ 
๑๕) แนวคดิและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์ 
๑๖)  การจดัตั้งอุทยานแห่งชาตถิ้ าผาไท จังหวัดล าปาง 
๑๗) การจดัท าพระราชบญัญตัิยตุิธรรมชมุชน  
๑๘) ผลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนญุาตขับรถและต่อใบอนญุาต 

ขับรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๙) มาตรการการจดัการปญัหาสารพิษตกคา้งในพืชผักผลไม้  
๒๐) ผลกระทบพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรม 

สวนปา่และไม้ยนืตน้ 
๒๑) การลดอุบตัิเหตุที่จดุตดัรถไฟกับถนน 
๒๒) มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม่ 
๒๓) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒๔) การจดัให้ผู้ตอ้งหาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่างการแถลงข่าวของส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ   
๒๕) ระบบการฉดีวคัซนีป้องกันโควิด - ๑๙ ที่รวดเรว็ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 



๑๓๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๖) ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรฐั 
๒๗) ปัญหาการจ าหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์ 
๒๘) การจดัการภัยพิบตัิจากโรงงานอตุสาหกรรม  
๒๙) การแก้ปญัหาการฆ่าตวัตายของคนไทยทีม่ีแนวโน้มสงูขึน้  
๓๐) การใหบ้ าเหน็จความชอบเปน็กรณีพิเศษแกบุ่คลากรสาธารณสุขด่านหนา้ 
๓๑) ความพยายามผลักดันใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสินคา้ถูกกฎหมาย 
๓๒) ปัญหาการลักลอบทิง้ขยะพิษในชุมชน  
๓๓) การลดขนาดก าลังคนภาครฐัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐระยะยาว 
๓๔) การจดัการผลกระทบในห่วงโซ่อาหารจากกรณีน้ ามันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง 
๓๕) การขบัเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG 
๓๖) โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ าตน้ทุนในเขือ่นภูมิพล แนวส่งน้ ายวม-อ่างเก็บน้ าภูมิพล 
๓๗) การขบัเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
๓๘) อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร 
๓๙) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม 
๔๐) นโยบายประชากรเพ่ือรับมอืสังคมอตัราเกดิต่ า 
๔๑) การควบคมุสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดูแลผูสู้งอาย ุและผูอ้ยู่ในภาวะพึ่งพิง 
๔๒) นโยบายให้ผูป้ระกันตนน าเงนิกองทนุชราภาพประกันสงัคมออกมาใช้ก่อน  

และใช้ค้ าประกันเงนิกู้ 
๔๓) ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จงัหวัดสงขลา 
๔๔) การส่งเสริมการใชไ้ม้ยืนต้นเป็นหลกัทรัพย์ค้ าประกันทางธุรกิจ 
๔๕) การรบัมือเงินเฟ้อสนิค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั 
๔๖) การต่อยอดการอนุรกัษ์รุกขมรดกของแผน่ดนิ 
๔๗) การขบัเคลื่อนนโยบายสง่เสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและ 

การออม 
๔๘) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจและการออมดว้ยธนาคารตน้ไม้ 
๔๙) นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
๕๐) นโยบายการสง่เสรมิการใชพ้ลังอ านาจออ่น (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา

ประเทศ 
๕๑) การส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 
๕๒) การควบคมุอาวุธปืน 
๕๓) ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ 
๕๔) การด าเนนิงานโครงการพฒันาพ้ืนทีต่้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
๕๕) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค 

 
     



๑๓๖ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

๑) นโยบายการแกไ้ขปญัหาภัยแล้งซ้ าซากอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพื่อก าหนดรายการกิจการอื่นที่เป็น

การสนบัสนนุหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
๓) การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทติย์จ าลอง 
๔) การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติอาหารอนาคตแหง่อาเซียน 

๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๑) ปัญหาเดก็หรือวัยรุ่นขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ โดยไมม่ีใบขับขี่และขบัดว้ยความ

ประมาท 
๒) ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดใหม้ีรถแห่ในงานมหรสพ  
๓) ปัญหาคุณภาพและประสทิธภิาพของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ตดิตามตวั (Electronic 

Monitoring : EM)  
๔) การแก้ไขปญัหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มีความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสาร  
๕) การแก้ไขปญัหาชา้งปา่บุกรกุพื้นที่ชุมชน 
๖) มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวตัถุอนัตราย สารเคมขียะพิษหรือของเสียอันตราย 
๗) การจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรแ์ละหน้าที่พลเมือง 
๘) แผนการบรูณะศาลากลางจงัหวดันนทบรุีหลงัเก่า 
๙) ปัญหาสายไฟ สายสือ่สาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังทีก่่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน 

๑๐) แนวทางการสง่เสรมิเดก็และเยาวชนให้เรียนรู้และอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 

๑๑) การปกป้องเดก็และเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจดัเรตติง้เกม 
๑๒) การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาตน้ไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผน่ดนิ 

 
๔ นายค านูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) ภาษีการขายฝากทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรมหรอืที่อยู่อาศัย  
๒) การฆ่าตัวตายของพนกังานสอบสวน ๕ คน ในรอบ ๔ เดือน 
๓) แนวทางการปรับแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรฐัมนตรี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
๔) การน าเขา้ขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สงูเปน็ประวัติการณ ์ 
๕) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง  
๖) ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรปูต ารวจตามรฐัธรรมนญู  
๗) การรื้อถอนโบราณสถาน “บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า” ที่จังหวดัแพร ่
๘) การชุมนุมทางการเมอืงที่อนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เมือ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๙) ใบขับขีต่ลอดชีพ  

๑๐) การสรา้งสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ แยก ๔ เขตตลิ่งชัน 
๑๑) วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปรมิณฑล 



๑๓๗ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑๒) การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวั รชักาลที ่๗ ณ บริเวณหน้าอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่
๑๓) เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุ ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกร่วมอยู่ด้วย 

๑๔) แนวทางการแก้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน กรณหียุดเดนิรถไฟฟ้า
ทางไกลมายังสถานกีรุงเทพ (หวัล าโพง)  
   

๕ นายเฉลมิชัย  เฟื่องคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 
กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 

๑) การชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน“คาจิก”ิ  
๒) ปัญหาการบรหิารงานการศกึษาและการขาดแคลนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
๓) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอซีี)  
๔) การชว่ยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตน กรณกีารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
๕) การปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
๖) การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิน่ 
๗) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๘) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูต ารวจ ตามร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
๙) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรือโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
๑๐) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
๑๑) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๒) การชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาด 

ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๓) การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา 
๑๔) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ – ๑๙ อนัเนื่องมาจากบ่อนการพนนัใน 

ภาคตะวันออก 
๑๕) การปฏิรปูต ารวจ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑๖) การก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยตุิธรรม 
๑๗) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม ่
๑๘) ผลกระทบจากการทีธ่นาคารกรุงไทยพ้นจากการเปน็รัฐวิสาหกิจ 
๑๙) การเตรียมบุคลากรรองรบัโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอซีี 
๒๐) การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา 
๒๑) การปฏิรปูการศึกษาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 



๑๓๘ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๒) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกั

ทฤษฎีใหม่ ประยกุต์สู ่โคกหนองนา โมเดล  
๒๓) การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละ

เชื่อมโยงตลาด 
๒๔) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น้ ากดุปราสาท หมู ่๑๒ ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู ่ 

จังหวดัศรีสะเกษ 
๒๕) การตรวจสอบและถว่งดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ 

ในคดีอาญา 
๖ นายสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๑) ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบรุี  
๒) เร่งสรา้งความปลอดภัยทางถนน  
๓) การขยายสญัญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ ๒ (ทางพิเศษศรรีัช) 
๔) โครงการรถไฟความเรว็สูง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา -หนองคาย  
๕) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 
๖) แผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หมายเลข ๘ สายนครปฐม - ชะอ า 
๗) โครงการระบบทางดว่นขั้นที ่๓ สายเหนือ เพื่อเชื่อมโยงโครงขา่ย ทางพิเศษ  

ในแนวตะวนัออก – ตะวันตก (East – West Corridor) อย่างสมบูรณ ์
๘) โครงการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนทีจ่ังหวดัปราจีนบุรี 
๙) ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่ทางราง พ.ศ. ....  

๑๐) การขนส่งสนิค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
๑๑) การประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ลาดกระบัง 
๑๒) นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนทีม่ีช่องจราจร 

ตั้งแต ่๔ ชอ่งขึน้ไป จาก ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง  
๑๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุม่) 
๑๔) การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง 
๑๕) สถานขีนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ 
๑๖) การเทียบเท่าวัสดแุละวิธกีารก่อสรา้งโครงการรถไฟความเร็วสูง 
๑๗) การใช้พลังงานกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๑๘) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอา่วไทย (Land Bridge) 
๑๙) แผนการพัฒนาเพื่อรองรบัการเปดิให้บริการรถไฟ จนี-ลาว 
๒๐) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
๒๑) การปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
๒๒) การพัฒนาทีด่ินย่านสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) 
๒๓) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6)  

สายบางปะอนิ – สระบุรี – นครราชสีมา 
 



๑๓๙ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒๔) การรัว่ไหลของน้ ามันดิบกลางทะเล 
๒๕) แนวทางการบริหารกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง 

 
๗ พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การแก้ไขปญัหาฝุน่ละอองทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง 
 

๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) ปัญหาการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวดั 

 
๙ นายตวง  อนัทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑) นโยบายการปฏิรูประบบการบรหิารจดัการศึกษาในภูมภิาค  
๒) นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติในการจดัการเรียนการสอน 
๓) การแก้ไขค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐  

เรื่อง การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 

๑๐ นายจเด็จ  อนิสวา่ง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 

๑) นโยบายในการแกไ้ขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคมออนไลน ์ 
๒) การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรปูที่มีพฤตกิารณไ์ม่เหมาะสม 
๓) ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ก าลงัก่อให้เกิดอนัตรายใหญ่หลวงโดยเฉพาะใน กทม. 
๔) ผลส าเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทย - ราชอาณาจักร

ซาอดุิอาระเบีย 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถอุันตรายชนดิที่ ๔  
๒) การพัฒนาใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการคา้เมลด็พันธุ์ระดับเอเชีย 
๓) ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชตา่งถิน่ของไทย 

 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริ ิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) การบริหารจัดการทีด่นิ ส.ป.ก.  

๒) การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจงัหวัด  
๓) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ 
๔) รายการในทีวหีรือสื่อต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย 
๕) มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกูห้นีน้อกระบบ 
๖) การบงัคับคดกีับผู้เกี่ยวขอ้งกับการทุจรติในคดีระบายขา้วแบบรฐัตอ่รัฐ 



๑๔๐ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๗) ปัญหาเตาเผาศพวัดช ารดุเสยีหายจากกรณีการเผาศพผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ที่มีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
๘) นักโทษลน้คุก และสถานการณ์โควิดในคุก 
๙) ภาพรวมการเลือกตัง้ อบต. และการป้องกนัการทุจรติ 

๑๐) การลดโทษใหน้ักโทษคดีจ าน าข้าว 
๑๑) การใช้ภาษาไทย การแต่งกายในการขายสินคา้ฯ 
๑๒) ก าหนดวันเลอืกตั้งผู้วา่ กทม. และ สก. 
๑๓) กรณีเมาท์เทน บ ีอ าเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบุรี 

๑๓ นายระวี  รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) การแก้ไขปญัหาอทุกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน 

 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑) ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ าจั้น"  

"ดงบ้านอ้น" และ"ดงเหลา่แขม" ในท้องที่ต าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒) ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง 

๑๕ พลเอก เลิศรัตน์  รตันวานชิ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑) นโยบายการบริหารจดัการปญัหาขยะในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย  

จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
๒) แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
๓) ปัญหาในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๖ พลตรี โอสถ  ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปญัหาศูนยต์รวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
ของประเทศ 

 
๑๗ นายเจตน์  ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) มาตรการในการควบคุมไวรสัใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข 
๒) มาตรการคลายล็อกส าหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซนี  
๓) ติดตามพระราชบัญญตัิป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid – 19 ในเกาะสมุย 
๕) ปัญหาการบรรจุอัตราขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ต าแหน่ง 
๖) สถานการณ ์COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมัน่ใจเรื่องวคัซนีให้กบัประชาชน 
๗) การด าเนนิการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการมาตราสว่น  

๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากนิใหก้ับประชาชน 
 



๑๔๑ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๘) โครงการคลองลาดพร้าว 
๙) การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสขุหลงัการถ่ายโอน รพ.สต. 

 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์ เวชยานนท ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิองกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหาร 
กองประจ าการ 
 

๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๑) ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต าบล 
๒) การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางซ้ าซาก 

 
๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

๑) การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) การด าเนนิคดีกบันายอานนท์ น าภา แกนน าการชุมนุม 
 

๒๑ นายธานี  สุโชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 
๑) การชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน กรณีภัยหนาว 
๒) การชว่ยเหลือค่าเล่าเรียนแกป่ระชาชนซึ่งเป็นนักเรียน นสิิต นักศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 
๓) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๔) ความคืบหน้าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกดิใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาตติามพระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 

๕) ขอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแกชุ่ดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) 
๖) ปัญหาการตดัหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนปา่ 
๗) ขอให้ก าหนดคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการหมูบ่้าน 

 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การก่อสร้างทา่อากาศยานแห่งใหม่ทีอ่ าเภอบางเลน–นครชัยศร ีจังหวดันครปฐม 
 

๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) ขอให้ยกระดบันกนางแอน่ทีท่ ารังในสิง่ปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

ของเกษตรกรและให้ภาคธรุกิจสามารถจ าหน่ายรังนกนางแอน่ส่งออกตลาดต่างประเทศ
ได้อย่างเสรเีพื่อน าเงินรายได้เขา้มาฟ้ืนฟูประเทศหลงัการระบาดของไวรัสโคโรนา  
โควคิ-๑๙ 



๑๔๒ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒) ปัญหาการด าเนนิการฟืน้ฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาด ของไวรัส COVID - 19  

ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน 
๓) การป้องกนัการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณข์องทะเลทั้งทะเล

อ่าวไทย และทะเลอันดามนัด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome) 
๔) ความคืบหน้าของโครงการกอ่สร้างสะพานมติรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - 

เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวดัสตูล 
๕) ปัญหาการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยทีข่าดหลกัธรรมาภิบาล 

 
๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒) ปัญหาความล่าช้าการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผู้เรียนยดึมัน่ศาสนา 

สู่การปฏิบตั ิ
๓) ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศกึษาขนาดเล็ก 
๔) การแก้ปญัหาหนี้สนิขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๕) ปัญหาการจ่ายสินไหมการท าประกันชวีติ ประกนัภัยกลุม่ และประกนัภัยคุ้มครอง

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครู 
 

๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๑) ความคืบหน้าในการจดัท าและเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิัติ

ต่อบุคคล พ.ศ. ....  
๒) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรฐั 

 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ปัญหาการด าเนนิโครงการระบบตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ 
 

๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) การก่อสร้างทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๓๔๘ 
๒) ปัญหาการประเมนิผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 

หรือ EIA) 
๓) ความปลอดภัยในการใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะ 
๔) มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

 
๒๘ พลเอก ดนัย  มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) มาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ไดร้ับผลกระทบจากการหา้มใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์
ไพริฟอส 
 



๑๔๓ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๒) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ดร้ับความเสียหายกรณีน้ าเคม็รุกล้ าพื้นที่การเกษตร 
๓) การแก้ไขปญัหาแรงงานตา่งด้าวให้เขา้มาท างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  

และการแก้ปญัหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
๒๙ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าตน้ทุนให้เขื่อนภูมพิล 
๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม 

 
๓๐ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การด าเนนิการตามพระราชบัญญตัิการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) การติดตามความคืบหนา้การป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

 
๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

 ๑) การสรา้งความเป็นธรรมเรื่องอัตราเงนิเดือนของครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

๒) หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใหด้ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 

๓) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 
๓๒ พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาอาชญากรรมทีเ่กิดขึน้จากอาวธุปืน 
๓๓ นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการทุจรติในการออกเอกสารสิทธิในทีด่ิน 
๓๔ พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) สถานภาพของคณะกรรมการแหง่ชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระ 
เพื่อแก้ปญัหาวิกฤตเิศรษฐกจิและสังคม 

๒) ความพรอ้มรบัการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ (IMO) 
 

๓๕ นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนกัศึกษาคร ูและบุคลากร 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 
๒) การจดัเก็บภาษกีารขายหลกัทรัพย์  
๓) แนวทางการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 



๑๔๔ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๓๖ พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ขอทราบแนวความคดิและแผนการด าเนนิการตามแผนแม่บทฯประเด็นความมัน่คง  
ในประเดน็ “แผนต าบล มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
 

๓๗ นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนใต้ 
๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ขอให้เร่งรัดตดิตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
๓๙ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย ์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การแก้ไขปัญหาราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพ 
ของประชาชน 

๒) การแก้ไขปัญหาสถานการณพ์ลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

๔๐ นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
 ๑) ข่าวถนนลาดยางที่ อ.มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟโซล่าเซลลโ์ผล่กลางทุ่งนา 

และเป็นทางตนัราษฎรไมไ่ดใ้ช้ประโยชน์ 
๒) ผลการจดัเก็บรายได้ของรฐับาล ป ี๒๕๖๕ 

๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การพัฒนาการขนส่งทางทะเล 

๔๒ พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การแก้ไขปญัหาค่าปลกูค่าชดเชยและค่าบ ารงุรักษาป่าจากวดัส านกัสงฆ ์ที่พักสงฆ ์

และศาสนสถาน  
๔๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑)  การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่น้ าท่วมหลังน้ าลด 
๔๔ นายบุญมี  สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
๔๕ ว่าที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จ าปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาทีด่ินท ากิน   
๔๖ นางเพ็ญพักตร ์ ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การบริหารจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจรญิ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) ปัญหาค่ารักษาสตัว์คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์ทีม่ีราคาสูงเกนิจรงิ 
๒) การแก้ปญัหาสขุภาพช่องปากและฟันของประชาชนอยา่งเปน็ระบบ 

๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การเตรียมการรองรับสถานการณ์ในชว่งฤดูฝนป ี๒๕๖๕ 



๑๔๕ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักด ี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑) การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กับป่า 
๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ  กติตอิ าพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ในราชการไมต่้องขออนญุาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๑ นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่ - จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

๕๒ พลเอก บญุธรรม  โอริส ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๔) 
 ๑) การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจนีที่จะเดินทาง

มากับรถไฟความเรว็สูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน ์
๒) การแก้ปญัหาน้ าทว่มขัง น้ าป่าไหลหลากและดนิสไลด์ เมื่อเกดิฝนตกหนักต่อเนื่อง 

ในพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวดัภูเกต็ 
๓) ความก้าวหน้าของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination  

ตามโครงการพัฒนาความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) 

๔) การแก้ปญัหาการประกอบธรุกิจให้เชา่ที่พักรายวันทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
๕) การแก้ไขปญัหาสนามบินเบตงไม่มีสายการบนิใหบ้ริการ และความเหมาะสมในการ

ขยายสนามบิน 
๖) ขอทราบผลโครงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ 

และแผนการสร้างหรือพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล 
๗) การผลติผู้เรียนด้านอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝกึปฏิบตัิ 

อย่างเตม็รปูแบบน าไปสูก่ารจ้างงานและการสร้างงาน 
๘) มาตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่ 

แหล่งท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ลดระดับความรุนแรงลง 
๙) ขอทราบความกา้วหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความรว่มมือทางเศรษฐกิจ อริวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) 

๑๐) ขอทราบผลการประเมนิการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ และผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 
ในพ้ืนที่ 

๑๑) ขอทราบมาตรการในการก ากับดแูล สง่เสรมิ สถานนวดแผนไทยและสปา และการ
ปรับแก้กฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อการประกอบธรุกิจดา้นการส่งเสริมสขุภาพ  

๑๒) การแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัด
ท่องเที่ยวอื่น ๆ มาตรการคุม้ครองแรงงาน และการจดัท าระบบฐานขอ้มูลก าลังคน 
ของประเทศ 

๑๓) การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น “นอมนิ”ี (Nominee) ในการเข้ามา
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ด้านอสังหารมิทรัพย ์และด้านอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย 



๑๔๖ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑๔) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย

แห่งชาต ิ
๕๓ นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๒) แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยของประเทศไทย 
๓) มาตรการรองรับต่อการขึน้ของระดับน้ าทะเลและการวางแผนพืน้ที่เจ้าพระยาตอนลา่ง

รองรบั 
๕๔ นายณรงค์  อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเกบ็น้ าเขื่อนแม่กวงอดุมธารา 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การบงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ขบัขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนริภัย 
อันจะเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความอนัตรายตอ่ตวัผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสาร 

๒) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
๕๖ พลเอก ทวปี  เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การแก้ปญัหาฝุน่ PM ๒.๕ พ้ืนที่ภาคเหนือ 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การเพิ่มอตัราก าลังของผูป้ฏบิัติงานด้านการผงัเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ตามพระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒) การมกีฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ 
๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนไดเ้รียนรู้ “ภูมิภาษาและปญัญาแผน่ดนิ” 
    
 รวม ๕๘ คน ๒๖๗ กระทูถ้าม กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๒๑๘) 

กระทู้ถามดว้ยวาจา (๔๙) 
 
 

---------------------------------------------- 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

กรอบที่ ๗  : การตดิตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                หรือรายงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรฐัต้องรายงานตอ่วุฒิสภา 
                หรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเ้สนอต่อวุฒิสภา 

 

  สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอ
รายงานต่อวุฒิสภา จ านวน ๑๖๘ เรื่อง ส าหรับสถานะการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าว 
สามารถจ าแนกได้ ดังนี้   
    ๑) รายงานฯ ที่มีสมาชิกวุฒิสภาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และมีประเด็นต้องติดตาม 
จ านวน ๑๐ เรื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องตอบข้อสังเกตครบถ้วนแล้วทัง้ ๑๐ เรื่อง  

  ๒) รายงานฯ ท่ีไม่มีประเด็นต้องติดตาม จ านวน ๑๕๕ เรื่อง 
  ๓) รายงานฯ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็น/รายงานการประชุมวุฒิสภายังไม่ได้มีการรับรอง  

จ านวน ๓ เรื่อง 
  ข้อมูลดังกล่าวสามารถจ าแนกเป็นรายปีได้ ดังนี้ 

 
 
ปี  

(พ.ศ.) 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืน 
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานต่อวุฒิสภาฯ  

สถานะการติดตาม 

หมายเหตุ 
มีประเด็น 

ต้องติดตาม 
(เรื่อง) 

ไม่มีประเด็น 
ต้องติดตาม 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น 
(เรื่อง) 

รายงาน 
การประชุมฯ 
ยังไม่รับรอง 

(เรื่อง) 

หน่วยงานตอบ
ข้อสังเกตแล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง 
หน่วยงาน 

ตอบข้อสังเกต 
(เรื่อง) 

๒๕๖๒ 
(๒๒ เรื่อง) 

๕ ๑๗ - - ๕ -  

๒๕๖๓ 
(๓๕ เรื่อง) 

๒ ๓๓ - - ๒ -  

๒๕๖๔ 
(๓๓ เรื่อง) 

๑ ๓๒ - - ๑ -  

๒๕๖๕ 
(๕๕ เรื่อง) 

๒ ๕๓ - - ๒ -  

๒๕๖๖ 
(๒๓ เรื่อง) 

- ๒๐ ๓ - - -  

รวม  
๑๖๘ เรื่อง 

๑๐ ๑๕๕ ๓ - ๑๐ -  

 
                                                                                                                ที่มาข้อมูล : ส านักวิชาการ  
                                                                           ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒสิภา  

 ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ 
 
 



๑๔๘ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม : รายงานฯ ทั้ง ๑๕๘ เรื่องดังกลา่ว สามารถจ าแนกเปน็รายสมยัประชุมได้ ดังนี ้

  ๑. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
     สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒)     
      จ านวน ๙  เรื่อง 

  ๒. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
      สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
     จ านวน ๑๗  เรือ่ง 

  ๓. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
      สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๓ (วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – วนัที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๓)  
     จ านวน ๒๐  เรือ่ง 

  ๔. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
     สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓ (วนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – วนัที ่๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๔)  
     จ านวน ๑๒ เรือ่ง 

  ๕. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
      สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๔ (วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – วนัที่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๔)  
     จ านวน ๑๕ เรือ่ง 

  ๖. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  
      สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
    จ านวน ๓๓ เรือ่ง 
๗. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรือรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ที่มีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  

      สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๕ (วนัที่ ๒๒ พฤษภคม ๒๕๖๕ – วันที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕)  
      จ านวน ๒๖ เรือ่ง 
๘. รายงานผลการปฏิบตัิงานหรอืรายงานอืน่ที่กฎหมายก าหนดฯ ทีม่ีการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา  

      สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – วันที่ ๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๖)  
      จ านวน ๓๖ เรือ่ง 

***************************** 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

บัญชีรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 
ต้องรายงานต่อวุฒิสภาหรือเรื่องอื่นใดที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอต่อวฒุิสภา 

 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน มีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอรายงานต่อวุฒิสภา จ านวน ๑๖๘ เรื่อง  
โดยสามารถจ าแนกเป็นรายปี ได้ดังนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่เสนอต่อวุฒิสภา ในป ี๒๕๖๒ จ านวน ๒๒ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๙ (รวม ๒ เรื่อง) 

๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

ครั้งที่ ๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๕ ก.ค.๖๒ 

๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส าหรับปี ๒๕๕๙ 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๑๑ พ.ย. ๖๒ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ (รวม ๕ เรื่อง) 

๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๙ ก.ค.๖๒ 

๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญ  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๕ ส.ค. ๖๒ 

๕ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ 

ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๓ ส.ค. ๖๒ 

๖ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน 

ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๙ ก.ย. ๖๒ 

๗ รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๖ พ.ย. ๖๒ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ (รวม ๑๔ เรื่อง) 

๘ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑ ก.ค. ๖๒ 



๑๕๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่เสนอต่อวุฒิสภา ในป ี๒๕๖๒ จ านวน ๒๒ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๙ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๙ ก.ค. ๖๒ 

๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑  
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

องค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๓ ก.ย. ๖๒ 

๑๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

กองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๗ ก.ย. ๖๒ 

๑๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพ่ือ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๑๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๑๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุน 
การออมแห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๑๕ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
 แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๑๖ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและ
ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑    

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๑๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 

กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๒ พ.ย. ๖๒ 

๑๘ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงบประมาณ ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๖ พ.ย. ๖๒ 

๑๙ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ/
รายจ่ายบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงบประมาณ ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 
อ. ๒๖ พ.ย. ๖๒ 



๑๕๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ที่เสนอต่อวุฒิสภา ในป ี๒๕๖๒ จ านวน ๒๒ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๒๐ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๓ ธ.ค. ๖๒ 

๒๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๒๓ ธ.ค. ๖๒ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (๑ เรื่อง) 

๒๒ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายงานครั้งที่ ๑) 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๓ ธ.ค. ๖๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีเ่สนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ (๑ เรื่อง) 

๒๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ส านักงานบริหารกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๓ ก.พ. ๖๓ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ (๒ เรื่อง) 

๒๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน 
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

กรมการขนส่งทางบก ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๘ ก.พ. ๖๓ 

๒๕ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ (๑๐ เรื่อง) 

๒๖ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานประกันสังคม ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๓ ก.พ. ๖๓ 



๑๕๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีเ่สนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๒๗ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน 
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

กรมการขนส่งทางบก ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๙ มิ.ย. ๖๓ 

๒๘ รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส านักงานศาลปกครอง ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๓ มิ.ย. ๖๓ 

๒๙ รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรง 
ในครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (พม.) 

ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๓๐ รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๐ ส..ค. ๖๓ 

๓๑ รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๘ ส.ค. ๖๓ 

๓๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๒๔ ส.ค. ๖๓ 

๓๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

๓๔ รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๐ พ.ย. ๖๓ 

๓๕ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน 

ครั้งที่ ๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๘ ธ.ค. ๖๓ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (๑๘ เรื่อง) 

๓๖ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๔ ก.พ. ๖๓ 



๑๕๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีเ่สนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๓๗ รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๒๕ พ.ค. ๖๓ 

๓๘ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๒ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๘ มิ.ย. ๖๓ 

๓๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๘ มิ.ย. ๖๓ 

๔๐ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๙ มิ.ย. ๖๓ 

๔๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๓ มิ.ย. ๖๓ 

๔๒ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

๔๓ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

๔๔ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๔๕ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๘ ส.ค. ๖๓ 

๔๖ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

๔๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)) 

ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

๔๘ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๒ พ.ย. ๖๓ 



๑๕๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีเ่สนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๔๙ รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช.  
และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๒ พ.ย. ๖๓ 

๕๐ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 
อ. ๓ พ.ย. ๖๓ 

๕๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๒  
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(สสท.) 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๓ พ.ย. ๖๓ 

๕๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๑๔ ธ.ค. ๖๓ 

๕๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญ  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๒ ธ.ค. ๖๓ 
 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ (๓ เรื่อง) 

๕๔ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๕ ธ.ค. ๖๓ 

๕๕ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
(รายงานครั้งที ่๒) 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๕๖ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ (รายงานครั้งที่ ๓) 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๒๑ ธ.ค. ๖๓ 



๑๕๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีเ่สนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๕ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (๑ เรื่อง) 

๕๗ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๑๔ ธ.ค.๖๓ 

 

รายงานผลการปฏิบตัิงานฯ เสนอตอ่วุฒิสภา ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ (๑ เรื่อง) 

๕๘ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส าหรับปี ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงาน กสทช. 

ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ (๓ เรื่อง) 

๕๙ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๖๐ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีและรายงาน
การเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุด 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๖๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงาน 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ส าหรับปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และส านักงาน กสทช. 

ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๓๐ พ.ย. ๖๔ 



๑๕๖ 
 

รายงานผลการปฏิบตัิงานฯ เสนอตอ่วุฒิสภา ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (๑๓ เรื่อง) 

๖๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ 

กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๓ ก.พ. ๖๔ 

๖๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๖๔ รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

กระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๖๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
ในการปราบปรามยาเสพติดประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๖๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
จ. ๑๓ ก.ย. ๖๔ 

๖๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

๖๘ รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานศาลปกครอง ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

๖๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของธนาคาร 
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

๗๐ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานประกันสังคม ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๗๑ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติและรายงานสถานการณ์การทุจริต 
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 



๑๕๗ 
 

รายงานผลการปฏิบตัิงานฯ เสนอตอ่วุฒิสภา ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

๗๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๘ พ.ย. ๖๔ 

๗๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

กรมการขนส่งทางบกและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๗ ธ.ค.๖๔ 

๗๔ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ (๑๕ เรื่อง) 

๗๕ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๒๑ มิ.ย. ๖๔ 

๗๖ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๗๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ส านักงานกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๖๔ 

๗๘ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

๗๙ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓  
และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 



๑๕๘ 
 

รายงานผลการปฏิบตัิงานฯ เสนอตอ่วุฒิสภา ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๘๐ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๔ ก.ย. ๖๔ 

๘๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ส านักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๘๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช.  
และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๘๓ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๘๔ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และรายงานสถานการณ์การทุจริต
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒ พ.ย. ๖๔ 

๘๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
จ. ๘ พ.ย. ๖๔ 

๘๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ครั้งที่ ๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

๘๗ รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

๘๘ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 

๘๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๒๘ ธ.ค. ๖๔ 



๑๕๙ 
 

รายงานผลการปฏิบตัิงานฯ เสนอตอ่วุฒิสภา ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓ เรื่อง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (๑ เรื่อง) 

๙๐ รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายงานครั้งที่ ๔) 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ 
พ. ๘ ก.ย. ๒๕๖๔ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๗ (๒ เรื่อง) 

๙๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ.  ๓๐ พ.ค. ๖๕ 

๙๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๕ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๘ (๒ เรื่อง) 

๙๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ.  ๓๐ พ.ค. ๖๕ 

๙๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๕ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ (๑ เรื่อง) 

๙๕ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๑ ก.พ. ๖๕ 



๑๖๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (๙ เรื่อง) 

๙๖ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๒๕ ม.ค. ๖๕ 

๙๗ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๑ ก.พ. ๖๕ 

๙๘ รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ครั้งที่ ๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๑๔ ก.พ. ๖๕ 

๙๙ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ครั้งที่ ๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๑๕ ก.พ. ๖๕ 

๑๐๐ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน 

ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ.  ๗ มิ.ย. ๖๕ 

๑๐๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ.  ๗ มิ.ย. ๖๕ 

๑๐๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงาน 
การตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 

๑๐๓ รายงานการพัฒนาระบบราชการประจ าปี ๒๕๖๒ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ครั้งที่ ๑๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๑๙ ธ.ค. ๖๕ 

๑๐๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๕ 



๑๖๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ (๒๒ เรื่อง) 

๑๐๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๘ ม.ค. ๖๕ 

๑๐๖ รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการ 
เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๘ ม.ค. ๖๕ 

๑๐๗ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๒๕ ม.ค. ๖๕ 

๑๐๘ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๒๕ ม.ค. ๖๕ 

๑๐๙ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ธนาคารเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑ ก.พ. ๖๕ 

๑๑๐ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓  
ของกองทุนการออมแห่งชาติ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑ ก.พ. ๖๕ 

๑๑๑ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑ ก.พ. ๖๕ 

๑๑๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑ ก.พ. ๖๕ 

๑๑๓ รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส านักงานศาลปกครอง ครั้งที่ ๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๑๕ ก.พ. ๖๕ 

๑๑๔ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ส านักงานกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๓๐ พ.ค. ๖๕ 

๑๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๓๐ พ.ค. ๖๕ 



๑๖๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๑๑๖ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและ
ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท) 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อาศัย 

ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 

๑๑๗ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ 

ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 

๑๑๘ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๕ 

๑๑๙ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ส านักงานประกันสังคม ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๑๙ ก.ค. ๖๕ 

๑๒๐ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

กรมขนส่งทางบก ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๒๙ ส.ค. ๖๕ 

๑๒๑ รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ พฤ.  ๘ ก.ย. ๖๕ 

๑๒๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓  
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) 

ครั้งที่ ๒๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ 
พฤ.  ๘ ก.ย. ๖๕ 

๑๒๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที่ ๓๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ.  ๑๓ ก.ย. ๖๕ 

๑๒๔ รายงานการพัฒนาระบบราชการประจ าปี ๒๕๖๓ 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ครั้งที่ ๑๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๑๙ ธ.ค. ๖๕ 

๑๒๕ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ครั้งที่ ๑๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๐ ธ.ค. ๖๕ 

๑๒๖ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.๒๗ ธ.ค. ๖๕ 



๑๖๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (๑๘ เรื่อง) 

๑๒๗ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๕๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงบประมาณ ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

๑๒๘ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ.  ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

๑๒๙ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๓๑ พ.ค. ๖๕ 

๑๓๐ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๘  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ มาตรา ๑๐ แห่งพระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๓๑ พ.ค. ๖๕ 

๑๓๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ 
และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๑๓ มิ.ย. ๖๕ 

๑๓๒ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๒๑ มิ.ย. ๖๕ 

๑๓๓ รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๑๒ ก.ค. ๖๕ 



๑๖๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๑๓๔ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชีและ
รายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
อ. ๑๒ ก.ค. ๖๕ 

๑๓๕ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ. ๒๙ ส.ค. ๖๕ 

๑๓๖ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน
การเงินส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
จ. ๒๙ ส.ค. ๖๕ 

๑๓๗ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๓๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๓ ก.ย. ๖๕ 

๑๓๘ รายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ ๓๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
อ. ๑๓ ก.ย. ๖๕ 

๑๓๙ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

ส านักคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๕ พ.ย. ๖๕ 

๑๔๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
อ. ๑๕ พ.ย. ๖๕ 

๑๔๑ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรมบัญชีกลาง ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๓ ธ.ค. ๖๕ 

๑๔๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๔  
สภาองค์กรของผู้บริโภค 

สภาองค์กรของผู้บริโภค ครั้งที่ ๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๓ ธ.ค. ๖๕ 

๑๔๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ กองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๕ 

๑๔๔ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๗ ธ.ค. ๖๕ 



๑๖๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๕ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ (๑ เรื่อง) 

๑๔๕ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่ 
 ๓๐ พ.ค. ๖๕ 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๓ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ (๑ เรื่อง) 

๑๔๖ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๐ ก.พ. ๖๖ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ (๑ เรื่อง) 

๑๔๗ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๐ ก.พ. ๖๖ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (๑ เรื่อง) 

๑๔๘ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๐ ก.พ. ๖๖ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๔ (๑๓ เรื่อง) 

๑๔๙ รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 

ส านักงานศาลปกครอง ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๓ ม.ค. ๖๖ 

๑๕๐ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๑๖ ม.ค. ๖๖ 

๑๕๑ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๑๖ ม.ค. ๖๖ 
 



๑๖๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๓ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๑๕๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๓ ม.ค. ๖๖ 

๑๕๓ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๓๐ ม.ค. ๖๖ 

๑๕๔ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ส านักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๔ ก.พ. ๖๖ 

๑๕๕ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๔ ก.พ. ๖๖ 

๑๕๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ครั้งที่ ๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๑๔ ก.พ. ๖๖ 

๑๕๗ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

ธนาคารเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๐ ก.พ. ๖๖ 

๑๕๘ รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ 

กองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๐ ก.พ. ๖๖ 

๑๕๙ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖ 

๑๖๐ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖ 



๑๖๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๓ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

๑๖๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส าหรับปี
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ (๕ เรื่อง) 

๑๖๒ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ส านักงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๙ ม.ค. ๖๖ 

๑๖๓ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๖ 

๑๖๔ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๘  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

กระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
อ. ๒๑ ก.พ. ๖๖ 

๑๖๕ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖ 

๑๖๖ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กรมบัญชีกลางและส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 

ครั้งที่ ๒๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๒๗ ก.พ. ๖๖ 
 



๑๖๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อวุฒิสภา ในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๓ เร่ือง 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การประชุมวุฒิสภา 

- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๖ (๒ เรื่อง) 

๑๖๗ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๖ ก.พ. ๖๖ 

๑๖๘ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ. ๖ ก.พ. ๖๖ 

 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

  



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่น 
ของส่วนราชการ และองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ที่ต้องเสนอต่อวุฒิสภา ตามที่กฎหมายก าหนด 
(ปี ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 



๑๗๐ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย 
    (มาตรา ๗๑/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕) 

          - 
 
 
 

๒. รายงานการเงินแผ่นดิน 
    (มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ) 
    (มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญัติวินัย

การเงิน  การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

       
 
 
 

- 

 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ    
    สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) 
     (มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ   
     กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
    แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑) 
 

        - 

 

๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบ การเงิน     
    กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ 
   ใช้ถนน 
   (มาตรา ๑๐/๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญตัิ 
   รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ) 

      
 
 
 

- 

 
 
- 

 

๕. รายงานผลการด าเนินการตาม 
    มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
    การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
     (มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
    หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

         

 

๖. รายงานการตรวจสอบส านักงาน 
    การตรวจเงินแผ่นดิน  
     (มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
    พ.ศ. ๒๕๖๑) 

       - - 

 

๗. รายงานประจ าปีสถาบันพระปกเกล้า 
   (มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญตัิ 
   สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑) 
 

        - 
 



๑๗๑ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๘. รายงานการสร้างระบบหลักประกัน 
 สุขภาพแห่งชาติ 
 (มาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
     พ.ศ. ๒๕๔๕) 

       
 
 
 

- 

 

๙. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
    ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
   หลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

       - - 

 

๑๐. รายงานประจ าปีของกองทุน 
      สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
       (มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๔) 

        - 

 

๑๑. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชี     
      ก าไรและขาดทุนของบรรษัท 
      ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

       (มาตรา ๒๖ แห่งพระราชก าหนด 
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐) 

       - - 

 

๑๒. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
      ของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
      การฟอกเงิน 

 (มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตปิ้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒) 

      

 
 
 

 
 

 - 

 

๑๓. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล  
      และบัญชี ก าไรขาดทุนของธนาคาร 
        พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
      ย่อมแห่งประเทศไทย 
      (มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๕) 

        - 

 



๑๗๒ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน 
         การเงินส านักงานศาลยุติธรรม 
        (มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๓) 

        - 

 

๑๕. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชี 
      ก าไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการ 
       ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
       (มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญัติธนาคาร 
        เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
       พ.ศ. ๒๕๓๖) 
 

        - 

 

๑๖. รายงานผู้สอบของบัญชีและ 
      งบการเงินกองทุนประกันสังคม  
      ส านักงานประกันสังคม 

(มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๘) 

        - 

 

๑๗. รายงานตามมาตรา ๑๗  
      แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า 
      ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
      (มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐) 

      - - - 

 

๑๘. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
      ก ากับกิจการพลังงาน และส านักงาน 
      คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
       (มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัต ิ
       การประกอบกิจการพลังงาน  
       พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

       - - 

 

๑๙. รายงานประจ าปีของส านักงานพัฒนา 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

        (มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญัติ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๔) 

 

        - 

 



๑๗๓ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๒๐. รายงานประจ าปี สภาพัฒนาการเมือง 
        (มาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัต ิ

สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

 
สภาพัฒนาการเมือง ถูกยกเลิกโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

๒๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
       ในภาพรวมของทุนหมุนเวียน 
      (มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

กม. 
มีผลใช้
บังคับ

๑๔ พ.ย. 
๕๘ 

 

ยุติ 
การติดตาม
เนื่องจาก 

กรม 
บัญชีกลาง 
มีหนังสือ
ชี้แจงแล้ว 

   - - - 

 

๒๒. รายงานประจ าปีกองทุนพัฒนา 
     สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

     (มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

กม.มีผล
ใช้บังคับ

๒๗ 
มี.ค. 
๕๘ 

อยู่
ระหว่าง
สรรหา
ผจก. 

กรรมกา
รผูท้รง 
คุณวุฒิ 

      - 

 

๒๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม 
      พระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
      ความเหมาะสมของกฎหมาย  
      พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
      การทบทวนความเหมาะสมของ 
     กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘) 

กฎหมายมีผล 
ใช้บังคับ ๙ ก.ย. 

๕๘ 
 

พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ถูกยกเลิก ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบ 
      การเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
      (มาตรา ๒๔ วรรคสอง  
      แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์    
       เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

    

 
 
 

 
 

 
 

 
  - 

 

๒๕. รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
      เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม 
      ยาเสพติด (ป.ป.ส) 
      (มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญัติ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 

      
 
 

 
 - 

 

                                        
 
 



๑๗๔ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๒๖. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
        กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
      กระทรวงมหาดไทย 
      (มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญัติจดัรูป

ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗) 

 

       - - 

 

๒๗. รายงานประจ าปีของกองทุนการออม 
      แห่งชาติ 
      (มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
       การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 

กอช.ยัง
มิไดเ้ปิด
กองทุน
และรับ
สมัคร
สมาชิก 

- 
อยู่

ระหว่าง
เสนอ 
ครม. 

- 
อยู่

ระหว่าง
เสนอ 
ครม. 

     - 

 

๒๘.  รายงานประจ าปีของกองทนุ 
      เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
      (มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
      เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
      พ.ศ. ๒๕๖๑) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ  
๑๔ พ.ค. ๖๑ 

    - 

 

๒๙. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
        กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
     (มาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
      พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

       

- 

 

๓๐. รายงานประจ าปี กองทุนประชารัฐ 
      สวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
     (มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประชารัฐ

สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับวันที่ ๔ มี.ค. ๖๒   
 
 

 
- 

 

๓๑. รายงานประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการ      
       นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    (มาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัต ิ
    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
    พ.ศ. ๒๕๖๑) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑   
 
 

 
- 

 

๓๒. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ 
      ประจ าปี 
      (มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบญัญัติวินัย 
      การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑     

 

อยู่ระหว่างจัดท าเล่มเสนอสภา 

เสนอ ๑๔ ม.ค. ๖๕ (พร้อมกัน ๖ ปี (๕๘ –๖๓)) 
กฎหมายมีผลใช้บงัคับ วนัที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เสนอ ๑๔ ม.ค. ๖๕ (พร้อมกัน ๖ ปี (๕๘ –๖๓)) 
กฎหมายมีผลใช้บงัคับ วนัที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เสนอ ๑๔ ม.ค. ๖๕ (พร้อมกัน ๖ ปี (๕๘ –๖๓)) 
กฎหมายมีผลใช้บงัคับ วนัที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๑๗๕ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๓๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย    
      ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๑  
      (มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญัต ิ
      วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑     

 

๓๔. รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
      ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
      พ.ศ. ๒๕๖๒  
      (ตามมาตรา ๗๕(๗) แห่งพระราชบัญญัติ 
      การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ ๒๕ พ.ย. ๖๒   - - 

 

๓๕. รายงานประจ าปีกองทุนพัฒนา 
      การกีฬาแห่งชาติ 
      (มาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัต ิ
       การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
       พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 
 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
วันท่ี ๑๑ ต.ค. ๖๐ 

ปี ๖๐-
๖๑ 
ผลิต
แล้ว 
รอ

เสนอ 
ครม.
พร้อม 
ปี ๖๓ 
ปี ๖๔ 

 

 

อยู่
ระหว่าง
แก้ไข
เล่ม

รายงาน 

ผลิต
เสร็จ

แล้วรอ
เสนอ 
ครม. 

 
 
 

อยู่
ระหว่าง
จัดท า 

 

๓๖. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๐  
      แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ 
     กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา  
     เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
     ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
     พ.ศ. ๒๕๖๓       
     (มาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดให้

อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๖๓ 

   

 



๑๗๖ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๓๗. รายงานผลการด าเนนิการตามมาตรา ๘  
      แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจ 
      กระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือแกไ้ขปัญหา 
      เศรษฐกจิและสังคมจากการระบาด 
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
      เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบพระราช 
      ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
      กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
      เศรษฐกจิและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
      จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
      โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓        
      (ตามมาตรา ๘ พระราชก าหนดให้อ านาจ 
      กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
      เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
      เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  

 

๓๘. รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ 

      (มาตรา ๑๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ยุติ 
การติดตาม
เนื่องจาก 
สอวช. 

มี
หนังสือ
ชี้แจง
แล้ว 

 
 

 
- 

 

๓๙. รายงานผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

 (มาตรา ๑๐ (๑๐)  
แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

-    

 
 
 

 
 

 

 
 
 - -  

๔๐.รายงานประจ าปีของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

      (ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

      พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

กฎหมายมีผลใช้บงัคับ วนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   - 

 

เสนอ ๑๔ ม.ค. ๖๕ (พร้อมกัน ๖ ปี (๕๘ –๖๓)) 
กฎหมายมีผลใช้บงัคับ วนัที่ ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 



๑๗๗ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอ่ืนของส่วนราชการ 

ชื่อรายงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๔๑. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
      สภาองค์กรผู้บริโภค 
      (มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัต ิ
      การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค  
      พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประกาศ รจ. เม่ือวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒  
มีผลบังคบัใช้เมื่อพ้นก าหนดเวลา ๖๐ วัน นบัแต่วัน

ประกาศใน รจ. 

 (สภา
จัดตั้ง
ส าเรจ็ 
ปี ๖๔) 

 - 

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล : ส านักการประชุม 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานอื่นขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ชื่อหน่วยงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ/องค์กรอิสระ/องค์กรอื่นตามกฎหมาย 

๑. ศาลปกครอง (กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ) 

-  รายงานการปฏิบตัิงานของศาล 
   ปกครองและส านักงานศาลปกครอง         

  

๒. ศาลรัฐธรรมนูญ (กมธ. กจิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ)  

-  รายงานประจ าปีศาลรัฐธรรมนูญ         
  

๓. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กมธ. กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๓.๑ รายงานผลการปฏบิัติงาน  
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                        

 
 

  

๓.๒ รายงานการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด 
      และการตรวจสอบการประเมินผล 
      การใช้จ่ายเงินและทรัพยส์นิ 
      ส าหรับปสีิ้นสดุของส านักงาน 
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

        

  

๔. ผู้ตรวจการแผ่นดิน (กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๔.๑  รายงานผูต้รวจการแผ่นดนิ         
  

๔.๒ รายงานการเงิน ส าหรับปีสิน้สุด 
       และการตรวจสอบการประเมินผล 
       การใช้จ่ายเงินและทรัพยส์ิน     
       ส าหรับปสีิ้นสดุของสานักงาน 
       ผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
 

       

  

๕. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๕.๑ รายงานผลการตรวจสอบ 
      และรายงานผลการปฏบิัตหิน้าที่ 
      ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าปี 
      งบประมาณ  
 

        

  

เอกสารแนบ ๒ 



๑๗๙ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานอื่นขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ชื่อหน่วยงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๕.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีส านักงาน    
      และงบการเงินของคณะกรรมการ 
      ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      แห่งชาต ิ
 

        

  

๖. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 

๖.๑ รายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปี 
      ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ         

  

 
๖.๒  นโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
 
 
 

 
* 





































 





๗. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๗.๑  รายงานประเมินสถานการณ์ 
        ด้านสทิธิมนษุยชน 
       (กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ) 
 

        

  

๗.๒ รายงานผลการปฏบิัติงาน 
     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 
 

       

  

๗.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน 
      การเงินส าหรับปีสิ้นสุด และรายงาน 
      การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ 
      ทรัพย์สินส าหรับปสีิ้นสุดของ 
      ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ 
      มนุษยชนแห่งชาต ิ
(กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ) 
 
 
 

       

  

เอกสารแนบ ๒ 

* ไม่มีการส่งนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าป ี๒๕๕๗ มายังวุฒิสภา เนื่องจากช่วงเวลาตั้งแต่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  
  ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น ปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๕๗ จึงไม่มีการจัดท านโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  



๑๘๐ 
 

สรุปข้อมูลการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานอื่นขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ชื่อหน่วยงาน 
ประจ าปี 

๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๘. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
    (กมธ. การเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

๘.๑ รายงานผลการปฏบิัติงาน กสทช.  
       ประจ าป ี        

  

๘.๒ รายงานการประเมินผลการใช้ 
      จ่ายเงินและทรัพย์สนิส านกังาน  
      กสทช. และรายงานการตรวจสอบ 
     งบการเงิน ส าหรบัปสีิน้สุด  
      ของส านักงาน กสทช. 

         

 

๙.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) (กมธ. การเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 

- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช.  
  ส านักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. 
  (กตป.)  

 

กตป. ไม่ได้เสนอ
รายงานเนื่องจาก ไม่มี
คณะกรรมการ กตป. 

ปฏิบัติหน้าที่ 

  

  

 

ที่มาข้อมูล : ส านักก ากับและตรวจสอบ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒ 



๑๘๑ 
 

กรอบที่ ๘  :  การติดตามผลการด าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของวุฒิสภา 
 ต่อกรณกีารให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ 
     (เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกับภารกิจของวุฒิสภา) 

 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) มีหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘  
ซึ่งผ่านการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จ านวน ๑๙ เรื่อง โดยสามารถจ าแนกข้อมูลได้ ดังนี้ 
 ๑. ไม่มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะต้องติดตามเพ่ิมเติม  จ านวน ๑๖ ฉบับ 
 ๒. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต้องติดตามเพ่ิมเติม     จ านวน   -  ฉบับ 
 ๓. อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นข้อสังเกต     จ านวน   ๓ ฉบับ จ าแนกเป็น 
    - รายงานการประชุมรัฐสภายังไม่รับรอง จ านวน ๓ ฉบับ 
   ส าหรับสถานะการติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของวุฒิสภาต่อกรณีการให้ความเห็นชอบ 
หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ จ านวน ๑๙ ฉบับ สามารถจ าแนกเป็นรายปีได้ ดังนี้ 
 

สรุปข้อมลูการติดตามผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของวุฒิสภาตอ่กรณกีารให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ (เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกับภารกิจของวุฒิสภา) (จ าแนกรายป)ี  

 
ปี 

 

 
หนังสือสัญญา 
ที่ไม่มีข้อสังเกต 

ต้องติดตาม
เพิ่มเติม (ฉบับ) 

 
หนังสือสัญญา 
ที่มีข้อสังเกต 
ต้องติดตาม

เพิ่มเติม (ฉบับ)  

สถานะการตดิตามผลการด าเนินการ 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

หมายเหต ุหน่วยงาน 
รายงานผลแล้ว 

(ฉบับ) 

หน่วยงาน 
ยังไม่ได้รายงานผล 

(ฉบับ) 
ปี ๒๕๖๒ 
(๓ ฉบับ) 

๓ - - - - 

ปี ๒๕๖๓ 
(๖ ฉบับ) 

๖ - - - - 

ปี ๒๕๖๔ 
(๗ ฉบับ)   

๗ - - - - 

ปี ๒๕๖๕ 
(๒ ฉบับ) 

    - รายงานการประชุมฯ    
  ยังไม่รับรอง ๒ ฉบับ 

ปี ๒๕๖๖ 
(๑ ฉบับ) 

    - รายงานการประชุมฯ    
  ยังไม่รับรอง ๑ ฉบับ 

รวม 
 (๑๙ ฉบับ) 

๑๖ - - - ๓ 

 หมายเหตุ : รายละเอียดหนังสือสญัญาตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ จ านวน ๑๙ ฉบับ (ปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 
------------------------------------------------------ 

  

 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 



๑๘๒ 
 

หนังสือสัญญาระหวา่งประเทศ ตามมาตรา ๑๗๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

 
ปี ๒๕๖๒ (จ านวน ๓ ฉบับ)  
๑. พิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ 
  (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
  (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)) 
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๗ คน)  
 - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม  

๒. พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดการค้าเสรีบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลง 
    ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑  
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
 (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) 
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๔ คน) 
 - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๓. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)  
 (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
  (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๑ คน) 
 - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 
 

ปี ๒๕๖๓ (จ านวน ๖ ฉบับ)    
๔. พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
    (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism : EDSM) 
  (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)  
 (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๑ คน) 
 - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๕. พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๙๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้ 
  และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. ๑๙๗๒ (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
  วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
  (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงคมนาคม)  
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๕ คน)  
    - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 
 
 



๑๘๓ 
 

๖. ความตกลงพหุภาควี่าดว้ยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual  
    Administrative Assistance in Tax Matters) 
    (การประชุมร่วมกันของรฐัสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามญัประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) 
  วันองัคารที่ ๑ กนัยายน ๒๕๖๓) 
  (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการคลัง)  
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๒ คน)  
    - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๗. ร่างความตกลงระหวา่งสหภาพยุโรปกับประเทศไทย ตามมาตรา ๒๘ ของความตกลงทั่วไปว่าดว้ยภาษ ี
  ศุลกากรและการค้า (แกตต์) ๑๙๙๔ ทีเ่กี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผกูพันส าหรับสนิค้าที่มีโควตาภาษีในตาราง 
  ข้อผูกพันของสหภาพยุโรป อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
๘. ร่างหนังสือจากรฐับาลแห่งสหราชอาณาจักรถึงรัฐบาลแหง่ประเทศไทย 
๙. ร่างหนังสือจากรฐับาลแห่งประเทศไทยถงึรฐับาลแหง่สหราชอาณาจกัร 
  (ล าดับที ่๗. – ๙. การประชมุร่วมกันของรัฐสภา ครัง้ที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
  วันองัคารที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงพาณิชย์) 
 (ล าดับที่ ๗. – ๙. มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๒ คน)  
    - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 
 

ปี ๒๕๖๔ (จ านวน ๗ ฉบับ)    
๑๐. ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน  
     (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products) 
     (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
  วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
      (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๒ คน)   
    - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๑๑. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic  
    Partnership Agreement: RCEP) (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓  
   (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
    (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
 (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๖ คน)   
    - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๑๒. พิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  
      (Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) 
     (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที ่๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันอังคารที่ ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๔) 
    (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
      (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๗ คน) 
     - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 
 



๑๘๔ 
 

๑๓. ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุงภายใต้องค์การ 
    การค้าโลก ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ 
      (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันศกุร์ที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๖๔) 
      (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๑ คน) 
     - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๑๔. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปอ้งกนัมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ทีแ่ก้ไขปรบัปรงุโดยพิธีสาร  
   ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ วา่ด้วยกฎข้อบงัคับส าหรับการป้องกันมลพิษจากขยะเรือ 
  (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันองัคารที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 
  (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม)  
      (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๓ คน) 
     - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๑๕. พิธีสารเพ่ืออนุวตัิขอ้ผูกพันชุดที่ ๑๑ ของบรกิารขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง 
  ว่าดว้ยบริการของอาเซียน 
  (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันองัคารที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 
  (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักงานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย)  
      (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๑ คน) 
     - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 

๑๖. พิธีสารแก้ไขบนัทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
  ว่าดว้ยการขยายเสน้ทางบิน  
  (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันองัคารที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 
  (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักงานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย)  
      (มีสมาชิกวุฒิสภา อภิปราย จ านวน ๑ คน) 
     - ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ต้องติดตามเพ่ิมเติม 
ปี ๒๕๖๕ (จ านวน ๒ ฉบับ)     
๑๗. ความตกลงพหุภาครีะหว่างเจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบญัชทีางการเงนิแบบอตัโนมตัิ    
      (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial  
  Account Information) 
      (การประชุมรว่มกันของรัฐสภา ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที่ ๖  
  และวันพุธที ่๗ กันยายน ๒๕๖๕ ) 
 (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง)  
 - รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภายังไม่รับรอง 
๑๘. ความตกลงกรุงเฮกวา่ดว้ยการจดทะเบียนการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
      ภายใต้กรรมสารเจนวีา ค.ศ. ๑๙๙๙ 
 (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันองัคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน   
      ๒๕๖๕) 
 (หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : กรมทรัพย์สินทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์) 
 - รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภายังไม่รับรอง 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?id=3#G


๑๘๕ 
 

 
ปี ๒๕๖๖ (จ านวน ๑ ฉบับ) 
๑๙. ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขขอ้ตกลงว่าด้วยการยอมรับรว่มรายสาขาของอาเซียน ส าหรบัการตรวจประเมินตาม

มาตรฐานวธิีการในการผลิตยา (Protocol to Amend the ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of 
Medicinal Products) 

 (การประชมุรว่มกนัของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ มกราคม   
      ๒๕๖๖) 

(หนว่ยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) 
 - รายงานการประชุมร่วมกนัของรัฐสภายังไม่รับรอง 

  
-------------------------------------------------- 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการติดตามมตขิองวุฒิสภา  

ข้อมูล ณ วนัที่ ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 
 
 
 



 



ฝ�ายเลขานุการคณ
ะอนุกรรมาธกิารติดตามมติของวุฒ

สิภา 


