
 

 

ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๒๑)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

  ๒๔  กุมภำพนัธ ์ ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชมุวฒุิสภำ ครัง้ที่ ๒๗ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)  
 เรื่องด่วนที่ ๒ – เรือ่งด่วนท่ี ๔ หมายเลข (๔) หมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๓ 

 ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ  
อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพมหำนคร 

  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 ๒๗ 

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


 

 (โปรดพลิก) 
 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
     ๑.๑  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทาง 
         ส่งเสริมการบรหิารจดัการน้ าและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในพื้นทีน่อกเขต    
         ชลประทาน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
      ๑.๒  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ข้อเสนอ 
             เชิงนโยบายในการแก้ไขปญัหาการบรหิารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  ของคณะกรรมาธิการการศกึษา  
      ๑.๓ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทาง 
  การแก้ไขปญัหาไฟฟ้าในจังหวดัแม่ฮ่องสอน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
 ๑.๔  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงนิของหนว่ยรบัตรวจ ของคณะกรรมาธิการ 
  กิจการองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 

๑.๕  รับทราบสรปุผลการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
 ศิลปะและวัฒนธรรม (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กนัยายน ๒๕๖๔) 
  

(๒)  รับรองรายงานการประชุม          
 - รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา 
  ครั้งที ่๖ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัอังคารที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
  
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท างานอย่างถูกต้อง 
  ตามกฎหมาย และการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
  พลเอก ดนัย  มีชูเวท เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามนายกรัฐมนตรี 
  (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปี 
  ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 ๓.๑.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
  นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
  ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)                                                                                                     



 

 

- ๒ - 
 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปี 
  ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕) 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
          
เรื่องด่วน   
     ๑.  ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
          ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
          การปฏิบตัิงาน 
          (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
     ๒.  ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
          ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ
          (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 

๓.  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  
  และวุฒิสภาไดล้งมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซ่ึงเมื่อสิ้นสดุสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีครั้งทีส่องแล้วเหลือเวลาพิจารณาอีก ๒๔ วัน)   
     ๔.  ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
          ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
    (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึง่เมื่อสิน้สุดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่สองแลว้เหลือเวลาพิจารณาอีก ๓๑ วัน) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ 
      ๔.๑  รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(Strategic            
  Environmental Assessment : SEA)  
             ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพิจารณาเสร็จแลว้ 
      ๔.๒  รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) 
             ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอตุสาหกรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
 
 
 



 

 

- ๓ - 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา          
 - รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา  
   (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
   พ.ศ. ๒๕๖๑) 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 
   วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่        (ไม่มี) 
  
(๗)  เรื่องอื่น ๆ          
 ๗.๑  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แทนต าแหนง่ที่ว่าง 
 ๗.๒ สรุปผลการด าเนนิงานดา้นนิติบญัญตัิของวุฒิสภา สมัยประชมุสามญัประจ าปคีรัง้ทีส่อง  
  ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ –  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 ๗.๓ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามญัประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

หมายเหตุ  :  ๑.  รายงานการประชุมตาม (๒) จ านวน ๑ ครั้ง ได้วางไว้เพือ่ให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภารบัรอง ณ ห้องรบัรองสมาชิกวฒุิสภา ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา  
 ๒. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ตัง้กระทู้ถาม 

  ด้วยวาจาต่อที่ประชมุวฒุิสภาในวันประชุมทีม่ีวาระการพิจารณากระทู้ถามเปน็หนังสือ 
  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จดุรับกระทูถ้ามด้วยวาจาบริเวณ 
  หน้าห้องประชุมวฒุิสภา 

 ๓.  จะมีการบรรจุร่างพระราชบญัญตัิซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว 
   จ านวน 2 ฉบับ เพ่ิมเติมในระเบียบวาระการประชุม เปน็เรื่องดว่นที ่5  
   และเรื่องด่วนที่ 6 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติทัง้ 2 ฉบับมายัง 
   วุฒิสภาแล้ว ดงันี้ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... 

๒) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผดิซ้ าในความผดิเกี่ยวกับ
เพศหรือที่ใชค้วามรนุแรง พ.ศ. .... 

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

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


