
 

 

ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๖)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๘ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)  
       และเรื่องด่วน 
     ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๙ หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖)  

 ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชัน้ ๒  
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๕ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ   
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

                                                     (นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
ส ำนักกำรประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
https://www.senate.go.th  
 
    

 
ดาวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒสิภา 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๘ 

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑๙ 

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


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ๑.๑  รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะ 
  เชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ของคณะกรรมาธิการ 
  การศึกษา 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหาร 
  จัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรด าเนินการ 

 ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร 
 อิสระตามรัฐธรรมนญู 
 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑  กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท างานอย่างถูกต้อง 
  ตามกฎหมาย และการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย  
  พลเอก ดนัย  มีชูเวท เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
  นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง  
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 
 



 

 

- ๒ - 
 
เรื่องด่วน 
 ๑.  พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ซึ่งคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ  
 ๒. พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตคิวบคุมการใช้สารตอ้งห้ามทางการกีฬา  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ซึ่งคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ  
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี) 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           
 - ความคืบหน้าในการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า 
  และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ตัง้กระทู้ถาม 

  ด้วยวาจาต่อที่ประชมุวฒุิสภาในวันประชุมทีม่ีวาระการพิจารณากระทู้ถามเปน็หนังสือ 
  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จดุรับกระทูถ้ามด้วยวาจาบริเวณ 
  หน้าห้องประชุมวฒุิสภา 

  ๒.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 

 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้าม)ี 

 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม          (ไม่มี) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 ๔.๑  รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ ามันปาล์มดิบเพื่อการผลิต 
  เชื้อเพลิงชวีภาพ 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระท า 
  ความผดิต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์  
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกจิการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ  
  และผูด้้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา          
 - รายงานผลการประเมนิสถานการณด์้านสิทธมินุษยชนของประเทศไทย ป ี๒๕๖๓ 

(ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 
   วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑ รายงานประจ าป ี๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ของส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   แห่งชาต ิ
    (ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 ๖.๒  รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของกองทนุการออมแห่งชาต ิ
   (ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
               (โปรดพลิก) 



 

 

 
- ๒ - 

 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวฒุิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงคต์่อประธานวุฒิสภา 
   หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
   พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
   ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตัง้แต่เวลา  
   ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
  ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ ( (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
   วันจนัทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๓.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
 http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 
 
 
 
 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 


