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ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทัว่ ไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
______________________

(๑) กระทู้ถาม
๑.๑ กระทู้ถามสด

(ถ้ามี)

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
๑.๒.๑ กระทู้ถาม ที่ ๓๐๓ เรื่อง การดาเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของรัฐบาล
(นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๑
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
๑.๒.๒ กระทู้ถาม ที่ ๓๔๑ เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็นโรงพยาบาล
ประจาอาเภอเมืองสงขลา
(นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒.๓ กระทู้ถาม ที่ ๓๕๙ เรื่อง แนวทางการตั้งค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(นางมนพร เจริญศรี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑.๒.๔ กระทู้ถาม ที่ ๓๗๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้าซาก
(นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๒.๑ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
กรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
(โปรดพลิก)

-๒๒.๓ รับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
๒.๔ รับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๒.๕ รับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑ - ๒.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๒.๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๖ - ๒.๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๒.๘ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕)
๒.๙ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕)
๒.๑๐ รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๑๑ รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๕๓
๒.๑๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๒.๑๓ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๕๔
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๐ - ๒.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

-๓๒.๑๔ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
๒.๑๕ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๒.๑๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช.
ประจาปี ๒๕๕๔
๒.๑๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๔ - ๒.๑๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๒.๑๘ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
๒.๑๙ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนหมุนเวียนสาหรับอุดหนุน
เกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหาร
จากรัฐบาลญี่ปุ่น
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘
- สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๒.๒๐ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๔ ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๒.๒๑ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๘ - ๒.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๒.๒๓ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๒๔ รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
(โปรดพลิก)

-๔๒.๒๕ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๓ - ๒.๒๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
๒.๒๖ รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
๒.๒๗ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของสภาพัฒนาการเมือง
๒.๒๘ รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นาเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อเรียกตัว นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทาการสอบสวนในฐานะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุม
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่ม)ี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
กรณีติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน จานวน ๑๓ ศพ บริเวณลุ่มแม่น้าโขง
จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง)
ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือ
สัญชาติจีน ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ - ๔.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

-๕๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่องด่วน
๑.

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๒.

ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายครรชิต ทับสุวรรณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕)

๓.

ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา ร้อยตารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ - ๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕)

๔.

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง
อันเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและเกษตรกร
(นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
(โปรดพลิก)

-๖๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ปัญหา
การจราจร การขนส่งย่นระยะทางช่วยเกษตรกร และการขนส่งสินค้าจากภาคใต้
ไปภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคอีสาน
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริม
การท่องเที่ยวเขื่อนแม่น้าป่าสัก น้าตกวังก้านเหลือง น้าตกสาริกานครนายก ป่ากระเจียวงาม
ป่าหินงามชัยภูมิ อ่างเก็บน้ากุดตาเพชร พระศรีอาริย์วัดไลย์ เขาวงพระจันทร์ ที่สงวนพันธุ์สัตว์
วังเชื่อมลาสนธิ วัดหลวงพ่อเณร วัดทรัพย์น้อยอุดมพัฒนา และเมืองเก่าศรีเทพ
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อแก้ปัญหา
พลังงานเพราะน้ามันและก๊าซกาลังจะหมดไปจากโลก จึงขอให้ศึกษาพลังงานจากน้า
จากโซล่าร์เซล จากกังหันลม จากกระแสไฟในอากาศ และจากก๊าซมวลสัตว์ และซากพืช
และอื่น ๆ ที่จะผลิตกระแสไฟได้
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
(นายอานวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และหามาตรการพัฒนาการกีฬาระดับชาติ
(นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕)
๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให้สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง
การดาเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต)
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ - ๕.๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕)

-๗๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
(นายอานวย คลังผา เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕)
๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริม
การกีฬาประเภทลู่ ลาน และกีฬาในร่ม
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การออกหวยบนดิน ๒ ตัว และ ๓ ตัว ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ทุกชนิด รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ได้เองภายในประเทศ
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริม
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทุกแห่งมีความพร้อม
ในการผลิตคอมพิวเตอร์ใช้เองภายในประเทศ
(นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐ - ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
(นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้เสนอ)
๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นธรรม
และเป็นระบบ
(นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ - ๕.๑๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการควบคุมการสวมหมวกนิรภัย
(นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)
(โปรดพลิก)
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