
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 9)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๗ กรกฎำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 14 หมายเลข (3) เรื่องด่วน 
  หมายเลข (4) และหมายเลข (7) 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 15 หมายเลข (6) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 และครัง้ที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
วันอังคารที ่12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรฐัสภำ ชัน้ ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 12 กรกฎำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
  
  
 
ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 14 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 15 

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

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


 

 
ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 

ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

____________________ 
 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       
 รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา  
 ครั้งที ่25 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 21 กุมภาพนัธ ์2565 
 ครั้งที ่26 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 
 ครั้งที ่27 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 
 
(๓) กระทู้ถาม          
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออม 
   ด้วยธนาคารต้นไม ้
   นายอ าพล  จนิดาวฒันะ  เป็นผู้ตัง้ถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565) 
  3.1.2 กระทูถ้าม เรื่อง การรบัมือเงินเฟ้อสินค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตวั 
   นายอ าพล  จนิดาวฒันะ  เป็นผู้ตัง้ถาม 
   ถามนายกรฐัมนตร ี
 
 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี   
 
เรื่องด่วน 
 1. ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  (ตามข้อบังคับ ข้อ 105)   
 2. ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 136  
  นับแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565) 
 
 
            (โปรดพลิก) 
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 3. ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 136  
  นับแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565) 
 4. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระท าความผดิซ้ าในความผดิเกี่ยวกับเพศ 
  หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
  เป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) 
 
(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 4.1 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การจดัตั้งหนว่ยงานขบัเคลื่อนระบบสขุภาพปฐมภูมิ  
  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนนิการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.2 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การปฏิบตัิหน้าที่ของผูต้รวจการเลือกตั้ง 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.3 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ระบบการดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกจิการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ  
  และผูด้้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 - ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ออกไปเปน็กรณีพิเศษอีก 30 วนั 
 
หมายเหตุ  : 1. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้าม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 
 

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

 



 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  

(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองผูบ้ริโภควิถีใหม่ 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนษุยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแลว้ 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยประชุมสามัญประจ าปี 
  ครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 6.1 รายงานการพฒันาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมของประเทศ  
  ประจ าปี 2564 
  (ตามมาตรา 11 (10) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
  วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562) 
 6.2 รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานของผู้สอบบัญช ี
  และรายงานการเงนิของส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที ่30 กนัยายน  
  2564 
  (ตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง และมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  

หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั้งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่)  
  วันจนัทร์ที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


