
 

 

ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๘)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

   ๒ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชมุวฒุิสภำ ครัง้ที่ ๒๒ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)  
 และเรื่องด่วน  

 ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสิต กรงุเทพมหำนคร และมีค ำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภา  
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจำกจะมีกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 

  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 ๒๒ 

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


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการ 
  อุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ ส่วนเศรษฐกิจการบินส าหรับการแพทย์และดูแล 
  สุขภาพ (Aviation Economy for Medical Care) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูป 
  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai universal health  
  coverage reform for sustainable development) ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
 ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอ 
  เชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการ 
  ภาวะแล้ง ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 
 ๑.๔ รับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา รอบ ๑ ปี  
  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑  กระทู้ถาม เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง  
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
  ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕) 
 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาที่ดินท ากิน  
  ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ เป็นผู้ตั งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  ากุดปราสาท หมู่ ๑๒ ต าบลสมอ  
  อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  
  นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน เป็นผู้ตั งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
               (โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
เรื่องด่วน 
 ๑.  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้ 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  นับต้ังแต่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้ 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  นับต้ังแต่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           
 - ความคืบหน้าในการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า 
  และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตั งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ตั งกระทู้ถาม 

  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 
 


