
แผนที่ ๑
เบอรโทรศัพท ๒๔๔๑๗๓๔ ๒๔๔๑๕๗๓ ๒๔๔๑๗๑๙ ๒๔๔๑๖๙๘ ๒๔๔๑๗๐๐

๒๔๔๑๕๕๘ ๒๔๔๑๕๒๙ ๒๔๔๑๖๙๗ ๒๔๔๑๖๙๙ ๒๔๔๑๗๐๑
วัน เวลา

หองประชุม
อนุฯการเมือง

วันจันทรที่ ๒๖ เชา (การเมือง)

มีนาคม ๑๐.๐๐ น.

๒๕๖๑ อนุฯองคกรตามรัฐธรรมนูญ อนุฯศึกษารางพรบ.ผังเมือง
บาย คณะที่ ๑ (การเมือง) (วิ.รางพรบ.ผังเมือง)

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุฯเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อนุกรรมการกูชีพฯ อนุฯกิจการทหาร อนุฯการมีสวนรวม อนุฯกฎหมาย

วันอังคารที่ ๒๗ เชา (สิ่งแวดลอม) (กรรมการกูชีพฯ) (บริหารราชการแผนดิน) (ปกครองทองถิ่น) (กฎหมาย)
มีนาคม ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.
๒๕๖๑ กรรมการเลือกสรร กรรมการประเมิน

บาย พนักงานราชการ นิติกรเชี่ยวชาญ

๑๕.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุฯระบบเลือกตั้ง นายธํารง ทัศนาญชลี อนุฯพาณิชย อนุฯแรงงาน

วันพุธที่ ๒๘ เชา (การเมือง) (สนช.)(ใชหอง) (พาณิชย) (พาณิชย)

มีนาคม ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น.

๒๕๖๑ อนุคนพิการ อนุกรรมการ Digital Parliament คณะที่ปรึกษารองประธานฯ อนุฯผลผลิตทางการเกษตร+

บาย (สังคม) คนที่หนึ่ง (ใชหอง) คณะทํางานยางพารา

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. (เกษตร) ๑๓.๐๐ น.

คณะทํางานชีวมวลอัดแทง สํานักงานประธานวุฒิสภา อนุฯนโยบายการผังเมือง คณะที่ปรึกษารองประธานฯ คนที่หนึ่ง อนุฯมาตรฐานขอมูลสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เชา สํานักการประชุม (พลังงาน) (ใชหอง) (วิ.รางพรบ.ผังเมือง) คณะที่ ๒ (ใชหอง) (สาธารณสุข)

มีนาคม (ใชหอง) ๑๐.๐๐ น. ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.

๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น. กฎหมาย

บาย (ใชหอง)

๑๓.๐๐ น.

อนุกรรมการ IPTV อนุฯสหกรณ

วันศุกรที่ ๓๐ เชา สํานักการประชุม (เกษตร)

มีนาคม (ใชหอง) ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.

๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น.

บาย

*หมายเหตุ วิ.รางพรบ.นโยบายการทองเที่ยว วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา หองประชุม ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

วิ.รางพรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาค วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา หองประชุม ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หอง ๑๐๑ หอง ๑๐๒ หอง ๑๐๓ หอง ๑๐๖หอง ๑๐๔ หอง ๑๐๕



แผนที่ ๒
เบอรโทรศัพท ๒๔๔๑๗๐๒ ๒๔๔๑๗๐๔ ๒๔๔๑๕๙๙ ๒๔๔๑๕๘๗ ๒๔๔๑๕๒๕ ๒๔๔๑๗๑๔

๒๔๔๑๗๐๓ ๒๔๔๑๗๐๕ ๒๔๔๑๕๕๖ ๒๔๔๑๕๒๔ ๒๔๔๑๕๔๔ ๒๔๔๑๗๑๕
วัน เวลา

หองประชุม

วันจันทรที่ ๒๖ เชา

มีนาคม

๒๕๖๑ อนุฯสิ่งแวดลอมทางบก
บาย (สิ่งแวดลอม)

๑๓.๓๐ น.

สํานักกํากับและตรวจสอบ

วันอังคารที่ ๒๗ เชา (ใชหอง)
มีนาคม ๐๙.๓๐ น.
๒๕๖๑

บาย

อนุฯบริหารราชการสวนภูมิภาค

วันพุธที่ ๒๘ เชา (บริหารราชการแผนดิน)

มีนาคม หองรับรองผูติดตาม หองรับแปรญัตติ หองปฏิบัติงานเจาหนาที่ชวเลข หองเก็บเอกสารการประชุม หองเก็บวัสด-ุครุภัณฑ ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการฯ (สํานักการคลังและงบประมาณ) อนุฯสิ่งแวดลอมทางทะเล

บาย (สิ่งแวดลอม)

๑๓.๐๐ น.

อนุฯพลังงานไฟฟา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เชา (พลังงาน)

มีนาคม ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑

บาย

วันศุกรที่ ๓๐ เชา

มีนาคม

๒๕๖๑

บาย

*หมายเหตุ คณะทํางานชีวมวลอัดแทง (พลังงาน) วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หอง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กรรมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา หอง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หอง ๑๑๑ หอง ๑๑๒หอง ๑๐๗ หอง ๑๑๐หอง ๑๐๘ หอง ๑๑๓



แผนที่ ๓
เบอรโทรศัพท ๒๔๔๑๗๑๖ ๒๔๔๑๕๖๖ ๒๔๔๑๖๗๖ ๒๔๔๑๗๐๘ ๒๔๔๑๖๙๒ ๒๔๔๑๖๙๐ ๒๔๔๑๖๙๑

๒๔๔๑๗๑๗ ๒๔๔๑๕๙๘ ๒๔๔๑๗๑๐
วัน เวลา

หองประชุม
อนุฯวิทยาศาสตร

วันจันทรที่ ๒๖ เชา (วิทยาศาสตร)

มีนาคม ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑
บาย

อนุฯสารสนเทศ วิ.พิทักษและเทิดทูน อนุฯกระจายอํานาจ อนุฯเด็ก

วันอังคารที่ ๒๗ เชา (วิทยาศาสตร) (ปกครองทองถิ่น) (สังคม)
มีนาคม ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น.
๒๕๖๑ คณะทํางานปรับปรุงพรบ.มวย วิ.รางพรบ.เงินทดแทน อนุฯบังคับใชกฎหมาย กรรมการสงเสริมประชาธิปไตย

บาย (วิ.พิทักษและเทิดทูน) (สังคม)

๑๔.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุกรรมการกลั่นกรองงาน วิ.รางพรบ.ภาษีที่ดิน อนุฯถายโอนภารกิจ อนุกรรมการประชาสัมพันธ

วันพุธที่ ๒๘ เชา รองประธานฯ คนที่สอง หองพยาบาล (ปกครองทองถิ่น) สันทนาการ

มีนาคม (ใชหอง) ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น.

๒๕๖๑ อนุฯชุมชนเมือง อนุฯสารสนเทศ

บาย (สิ่งแวดลอม) (วิ.พิทักษและเทิดทูน)

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.

อนุฯติดตามมติ อนุฯตรวจรายงาน อนุฯมาตรการ อนุฯภาพลักษณ อนุฯสนับสนุนภารกิจ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เชา (วิ.กิจการสภานิติบัญญัต)ิ (วิ.กิจการสภานิติบัญญัต)ิ (วิ.พิทักษและเทิดทูน) (ตางประเทศ) (พาณิชย)

มีนาคม ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.

๒๕๖๑ คณะที่ปรึกษารองประธานฯ อนุฯกิจการอวกาศ

บาย  คนที่หนึ่ง (ใชหอง) (วิทยาศาสตร)

๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุฯอุดมศึกษา สํานักกํากับและตรวจสอบ อนุฯติดตามสถานการณ อนุฯกิจการพิเศษ สํานักกํากับและตรวจสอบ

วันศุกรที่ ๓๐ เชา (ศึกษา) (ใชหอง) (เศรษฐกิจ) (พลังงาน) (ใชหอง)

มีนาคม ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.

๒๕๖๑

บาย

*หมายเหตุ อนุกรรมการพบปะบุคคลดอยโอกาส (กรรมสนช.พบประชาชน)  วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  หองประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กรรมการรางพรบ.วัตถุอันตราย วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา หองประชุม ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หอง ๓๐๔หอง ๓๐๒หอง ๑๑๖ หอง ๓๐๑ หอง ๓๐๓หอง ๑๑๔ หอง ๑๑๕



แผนที่ ๔
เบอรโทรศัพท ๒๔๔๑๖๙๓ ๒๔๔๑๗๑๒ ๒๔๔๑๖๙๕ ๒๔๔๑๖๙๔ ๒๔๔๑๗๓๒ ๒๔๔๑๗๙๗ ๒๔๔๑๕๗๖

๒๔๔๑๗๑๘ ๒๔๔๑๗๒๐ ๒๔๔๑๕๔๕ ๒๔๔๑๖๗๐ ๒๔๔๑๕๗๗
วัน เวลา

หองประชุม
วิ.รางพรบ.ทรัพยากรน้ํา วิ.รางพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ วิ.รางพรบ.วินัยการเงินการคลัง

วันจันทรที่ ๒๖ เชา

มีนาคม ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น.

๒๕๖๑ วิ.รางพรบ.ธนาคาร สํานักงานประธานวุฒิสภา สาธารณสุข วิทยาศาสตร
บาย แหงประเทศไทย (ใชหอง)

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.

อนุฯจัดสรรคลื่นความถี่ เกษตร คมนาคม

วันอังคารที่ ๒๗ เชา (วิ.รางพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่)

มีนาคม ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น.
๒๕๖๑ หองรับรองผูมาชี้แจง อนุฯประชาสัมพันธกฎหมาย+

บาย (วิ.กิจการสภานิติบัญญัติ) ๑๓.๐๐ น. คณะทํางานเนื้อหากฎหมาย

อบรมภาษาจีน ๑๖.๐๐ น. (กฎหมาย) ๑๓.๐๐ น

อนุฯจัดเก็บรายได วิ.รางพรบ.กองทุน กรรมการคุมครองสัตว เศรษฐกิจ ตางประเทศ สังคม ๐๙.๐๐ น. พลังงาน

วันพุธที่ ๒๘ เชา (เศรษฐกิจ) เพื่อความเสมอภาค อนุฯผูสูงอายุ 

มีนาคม ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น.  ๐๘.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. (สังคม) ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.

๒๕๖๑ อนุฯดานศิลปะ การเมือง ว.ิรางพรบ.มาตรฐานผูฝกสอน ปกครองทองถิ่น

บาย (ศาสนา) ๑๓.๓๐ น.

อบรมภาษาจีน  ๑๖.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.

อนุฯนโยบาย เศรษฐกิจ พาณิชย กฎหมาย ศึกษา สิ่งแวดลอม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เชา (เศรษฐกิจ) (ใชหอง)

มีนาคม ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑ กรรมาธิการรวบรวมความเห็น

บาย

๑๔.๐๐ น.

อนุฯบริหารรัฐวิสาหกิจ วิ.รางพรบ.ทรัพยากรน้ํา ศาสนา

วันศุกรที่ ๓๐ เชา (ว.ิรางพรบ.บริหารรัฐวิสาหกิจ) (ใชหอง)

มีนาคม ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น.

๒๕๖๑ อนุฯรักษาพยาบาลผูสูงอายุ วิ.รางพรบ.ภาษีที่ดิน อนุฯทองเที่ยว

บาย (สาธารณสุข) (ศาสนา)

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น.

*หมายเหตุ อนุฯฟอสซิล (พลังงาน) วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา หองประชุม ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓

กรรมการรางพรบ.วัตถุอันตราย วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หองประชุม ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

วิ.รางพรบ.ผังเมือง

๐๙.๐๐ น.

กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หอง ๓๑๑หอง ๓๐๘หอง ๓๐๗ หอง ๓๑๐หอง ๓๐๙หอง ๓๐๖หอง ๓๐๕

๑๓.๓๐ น.

วิ.กิจการสภานิติบัญญัติ

กรรมการประสานงานกูชีพฉุกเฉิน

๑๔.๐๐ น.



แผนที่ ๕
เบอรโทรศัพท ๒๔๔๑๗๕๘ ๒๔๔๑๕๘๓ ๘๓๑๕๘๑๒ ๘๓๑๕๘๑๓ ๘๓๑๕๘๑๔ ๘๓๑๕๘๕๖ ๘๓๑๕๘๕๗

(อาคารรัฐสภา ๒) (อาคารรัฐสภา ๒) (อาคารสุขประพฤต)ิ (อาคารสุขประพฤต)ิ (อาคารสุขประพฤต)ิ (อาคารสุขประพฤต)ิ (อาคารสุขประพฤต)ิ
วัน เวลา

หองประชุม
ทบทวนแผนยุทธศาสตร

วันจันทรที่ ๒๖ เชา

มีนาคม ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑
บาย

พลังงาน ทบทวนแผนยุทธศาสตร

วันอังคารที่ ๒๗ เชา (ใชหอง)
มีนาคม ๑๐.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯดานศาสนา อนุฯฟอสซิล

บาย (ศาสนา) (พลังงาน)

๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.

ทบทวนแผนยุทธศาสตร

วันพุธที่ ๒๘ เชา

มีนาคม ๐๘.๓๐ น.

๒๕๖๑

บาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เชา

มีนาคม

๒๕๖๑

บาย

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

วันศุกรที่ ๓๐ เชา

มีนาคม ๐๙.๐๐ น.

๒๕๖๑

บาย

*หมายเหตุ

กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

หอง ๒๓๐๔หอง ๒๓๐๒หองรับรอง ๑ หอง ๒๕๐๓หอง ๒๕๐๒หอง ๒๓๐๓หองรับรอง ๒

๐๘.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.

บริหารราชการแผนดิน

(การเมือง)

๐๘.๐๐ น.

บริหารราชการแผนดิน

อนุฯองคกรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒

วิ.รางพรบ.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

๑๓.๐๐ น.
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