
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 19)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๗ กันยำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 30 หมายเลข (1) หมายเลข (3)  
  เรื่องด่วน หมายเลข (4) และหมายเลข (6) 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 31 หมายเลข (4) หมายเลข (6) 
  และหมายเลข 7.2 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 และครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
วันอังคารที ่13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒  
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 13 กันยำยน 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
  
  ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 30 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 31 

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

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


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      
 1.1 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...สูเ่ป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรณศีึกษา  
  ทรัพยากรปา่ชายเลน ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 1.2 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิยกเลิกกฎหมายบางฉบบัทีห่มดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อนกับ 
  กฎหมายอืน่ พ.ศ. .... 
 1.3 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถาม         
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง การส่งเสรมิการจดัการป่าชุมชน 
   นายอ าพล  จนิดาวฒันะ เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565) 
  3.1.2 กระทูถ้าม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าเขื่อนแม่กวง
   อุดมธารา จังหวดัเชียงใหม ่
   นายณรงค์  อ่อนสอาด เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565) 
  3.1.3 กระทูถ้าม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสตินักศึกษาหลงัจากการแพรร่ะบาดของ
   โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าป ี
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565) 

 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี 

(โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
เรื่องด่วน 
 1. ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน  
  พ.ศ. 2561) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
  เป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึงแลว้ 
  เหลือเวลาพิจารณาอีก 6 วัน) 
 3. ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
  เป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึงแลว้ 
  เหลือเวลาพิจารณาอีก 13 วัน) 
 
(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 4.1 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง/เวชส าอาง 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอตุสาหกรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.2 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการท างานในรูปแบบ 
  ที่อาจเปน็อันตรายต่อเด็กท างาน : กรณีมวยเด็ก 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 - ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน 6 ครั ง และรายงาน 
  ลับของคณะกรรมาธกิารสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และ 
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงิน 
  แผ่นดิน  
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 13 กันยายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  

(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ “Indo – Pacific” ของสหรัฐฯ และ  
  “Belt and Road Initiative : BRI” ของจีน : ผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการตา่งประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่   
 6.1 รายงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจรติแห่งชาต ิพร้อมรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปงีบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 
  (ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)  
 6.2 รายงานของผู้สอบบญัชแีละรายงานการเงนิกองทนุจดัรปูที่ดนิเพ่ือพัฒนาพื นที่  
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรบัปีสิ นสดุวันที ่30 กนัยายน 2563 
  (ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547)  

(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 7.1 สรุปผลการด าเนนิงานดา้นนิติบญัญตัิของวุฒิสภา สมัยประชมุสามญัประจ าปคีรั งทีห่นึ่ง  
  ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2565 
 7.2 พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชมุสามญัประจ าปีครั งทีห่นึง่ พ.ศ. 2565  

หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวฒุิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒสิภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าทีป่ระธานของที่ประชุมวฒุิสภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒสิภา บริเวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเร่ืองค้างมาจากการประชมุวุฒิสภา ครั งที่ 30 (สมัยสามญัประจ าปีครั งที่หนึ่ง)  
  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 
  3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH 
ส านักการประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


