
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 10)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๒ กรกฎำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 16 หมายเลข (1) เรื่องด่วน 
  หมายเลข (4) และหมายเลข 7.1 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 17 หมายเลข (4)  
  และหมายเลข (6) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 และครัง้ที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
วันอังคารที ่19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรฐัสภำ ชัน้ ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 19 กรกฎำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
  
  ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 16 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 17 

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

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


 

 
ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 

ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

____________________ 
 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      
 - รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การจดั 
  สวัสดกิารและการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ศกึษากรณ ี: “เด็กและเยาวชน 
  ในศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน” ของคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคม และกิจการเด็ก  
  เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันท่ี ๒๘ 
  กรกฎาคม 2565) 
 ๒.  ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผดิเกี่ยวกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน หา้งหุ้นสว่นจ ากัด  
  บริษัทจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันท่ี ๒๘ 
  กรกฎาคม 2565) 
 
(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง “ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขการพัฒนานวตักรรม
  เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย” 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

 

 
(โปรดพลิก) 



 

- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 7.1 ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิ 
  ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่ 
  เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ออกไปอกี 30 วัน 
 7.2 ความคืบหน้าในการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ 
  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
หมายเหตุ  : - สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  

(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 4.1 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
  ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.2 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ความพร้อมด้านศักยภาพของการพัฒนาท่าเรือน  าลึก 
  ภูเก็ตในการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) ส าหรับเรอืส าราญหรหูราขนาดเล็ก  
  (Small Luxury Cruise)  
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณาเสร็จแล้ว 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 - รายงานของผู้สอบบญัชแีละรายงานการเงนิกองทนุประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
  ส าหรบัปีสิ นสดุวันที ่31 ธนัวาคม 2563 
  (ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั งทีห่นึง่)  
  วันจนัทร์ที่ 18 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 
 

 


