
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 17)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๔ สิงหำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 26 หมายเลข (3)  
  เรื่องด่วน หมายเลข (6) และหมายเลข (7) 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 27 เรือ่งด่วน 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
วันอังคารที ่30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒  
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 30 สิงหำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
  
  
 
ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 26 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 27 

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

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


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
 
(๓) กระทู้ถาม         
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวง
   อุดมธารา จังหวดัเชียงใหม ่
   นายณรงค์  อ่อนสอาด เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  3.1.2 กระทูถ้าม เรื่อง การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
   มิชอบ 
   นายปานเทพ  กล้าณรงคร์าญ เปน็ผูต้ั งถาม 
   ถามนายกรฐัมนตร ี
 
 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี 
 
เรื่องด่วน 
 - ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้้ารงตา้แหน่งอัยการสงูสุด 
  (ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553) 
 
(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การสง่เสรมิและพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมในหว่งโซ่คณุค่า 
  สินค้าเกษตร 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสรจ็แล้ว 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565) 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        
 5.1 รายงานประจ้าป ี2564 ของกองทนุพัฒนาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์  
  (ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
  พ.ศ. 2558) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565) 
 5.2 รายงานของผู้สอบบญัชแีละรายงานการเงนิกองทนุเพ่ือความปลอดภัยในการใชร้ถใช้ถนน  
  ส้าหรบัปีสิ นสดุวันที ่30 กนัยายน 2563 
  (ตามมาตรา 10/2 วรรคสี ่แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522) 
 5.3 รายงานผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิประจ้าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส้านักงานคณะกรรมการ 
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิส้าหรับปีสิ นสุดวันที ่30 กนัยายน 2564 
  (ตามมาตรา 45 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) 
  (เรือ่งตามล าดับที่ 5.2 – 5.3 เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่25  
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 - ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ้านวน 5 ครั ง และ 
  รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท้าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ  
  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ดา้รงต้าแหน่งอัยการสูงสุด 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 - ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิกองทุนบา้เหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที ่..)  
  พ.ศ. .... ออกไปเปน็กรณีพิเศษอีก 30 วัน 
 
 
หมายเหตุ  : 1. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา 08.30 – 9.00 นาฬิกา ณ จดุรบักระทู้ถาม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/1/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 ส้านักการประชมุ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  

(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 

เรื่องด่วน 
 - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้ 
  พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณ 
  รายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
  (วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแต่วันท่ี 
  ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวฒุิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ซึ่งวุฒิสภาได้รับ 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ทา้หน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั งแต่เวลา 
  08.15 นาฬิกา จนครบจ้านวน 10 คน หรือเมื่อถึงเวลา 08.45 นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ 26 (สมัยสามัญประจา้ปีครั งทีห่นึง่)  
  วันจนัทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 
  3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/1/การประชมุสภา/TH-TH 

ส้านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

 

 


