
 

 

ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๕)  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๑๑๑๑ ถนนสามเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   การประชุมวุฒิสภา  

เรียน   สมาชิกวุฒิสภา  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๑๖ หมายเลข ๑.๕ – ๑.๖    
                         หมายเลข (๓) เรื่องด่วนที่ ๕ – ๖ หมายเลข ๔.๒ หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗) 
     ๒. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ หมายเลข ๔.๓ – ๔.๔ 
       และหมายเลข (๖)  

 ด้วยประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒  
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาไปประชุมตามกำหนดวันและเวลา  
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังได้เสนอมาพร้อมนี้  

 
ขอแสดงความนับถือ  

 

 (นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
สำนักการประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
https://www.senate.go.th  
 
    

 
ดาวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ 

https://www.senate.go.th/


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังท่ี ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอ 
  เชิงนโยบายการบริหารจัดการธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนับสนุน และบุคลากรการบิน  
  ช่วงวิกฤติ COVID – 19 ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 ๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ 
  และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการ 
  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของคณะกรรมาธิการ 
  การศึกษา 
 ๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานสรุปผลการรายงานการติดตาม  
  เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมาธิการ 
  ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ๑.๔ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง 
  การส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
  ขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง 
 ๑.๕ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง 
  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการ 
  การท่องเที่ยว 
 ๑.๖ รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหนา้ที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤต ิ
  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม         
 - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 
  ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีคร้ังที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
(๓)  กระทู้ถาม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑  กระทู้ถาม เรื่อง แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟ จีน-ลาว 
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม 
  ถามนายกรัฐมนตรี    
 
 

(โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  นายบุญมี  สุระโคตร เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  (เรื่องตามลำดับที่ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา 
  คร้ังท่ี ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกม 
  และการจัดเรตติ้งเกม 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม 
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้ามี) 

เรื่องด่วน 
 ๑.  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี 
  ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

(เรื่องตามลำดับที่ ๑ – ๕ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
  เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 



 

 

- ๓ - 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      
 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม  
   สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC  
   ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวโน้มการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ด้านดิจิทัลโลจิสติกส์ไทย 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

(๕)  เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖)  เรื่องที่เสนอใหม่          
 - ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง  
  ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
  ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ 
   (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ            
 - ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๑ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา  
 ๒. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถาม 

  ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจาบริเวณ 
  หน้าห้องประชุมวุฒิสภา 

  ๓. เอกสารตามระเบียบวาระหมายเลข ๑.๑ – ๑.๔ เรื่องด่วนที่ ๑ – ๔ และหมายเลข ๔.๑  
   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดส่งให้สมาชิกแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   ด่วนมาก ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประชุมวุฒิสภา 
  ๔.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
 http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH 
 
สำนักการประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้ามี) 

 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทู้ถาม          (ไม่มี) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   
 ๔.๑  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกัน 
   ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
   ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
  วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
   ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
   และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยาน 
  ไร้คนขับเชิงพาณิชย์” 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณา 
  เสร็จแล้ว 
 ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ 
  ทางสื่อออนไลน์” 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณา 
  เสร็จแล้ว 
 
(๕)  เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องที่เสนอใหม ่  
 ๖.๑   รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก 
  (ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 256๑) 
 

 
(โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
 ๖.๒ รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
  และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ๖.๓ รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า 
   แห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
  พ.ศ. ๒๕๓๖) 
 
 (๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้ามี) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา 
   หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้า 
   พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จดุรับแจ้งความประสงค ์
   ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา  
   ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
  ๒. เอกสารตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดส่ง 
    ให้สมาชิกแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนมาก ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๒)  
    ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประชุมวุฒิสภา 
  ๓. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 
   วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๔.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH 

 
 
 
 
สำนักการประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 


