
 

 

ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 8)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๙ มิถุนำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)  
 และเรื่องด่วนที ่2 - 5   

 ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำร
รัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร และมีค ำสั่งให้ 
งดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจำกจะมีกำรประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภำ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำไปประชุมตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

                                                     (นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
 
 
 
 

 
 
    
   
   

ดำวน์โหลด 
หนังสือนดัประชุมวุฒิสภำ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 13 

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

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


ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังท่ี 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม      
 1.1 รับทราบผลการด าเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
  แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล  า : กรณีศึกษาการแก้ปัญหา 
  ระดับจุลภาคในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ 
  ลดความเหลื่อมล  า 
 1.2 รับทราบผลการด าเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
  การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเป็นประมุข ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถาม          
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1095 ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ –  
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง เป็นผู้ตั งถาม 
   ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปี 
   คร้ังท่ีหนึง่) วันจันทร์ที ่27 มิถุนายน 2565) 
  3.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power)  
   เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ 
   นายอ าพล  จินดาวัฒนะ  เป็นผู้ตั งถาม 
   ถามนายกรัฐมนตรี 
  3.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์พลังงานในประเทศเพื่อบรรเทา 
   ความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
   พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์  เป็นผู้ตั งถาม 
   ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้ามี)   

เรื่องด่วน 
 1. ตั งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
       (ตามข้อบังคับ ข้อ 105)  

            (โปรดพลิก) 
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 2. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน 
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับแตว่ันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
 3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
 4. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 
 5. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  
  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน  
  พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565) 

(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม ่         (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 - ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ 
  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
หมายเหตุ  : 1. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ 
  ตั งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถาม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH 
 
 

 

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

 


