
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

   ตุลำคม  ๒๕๖๕ 
เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ หมายเลข (๑) เรื่องดว่น  
 และหมายเลข ๔.๒ – ๔.๓   

 ตำมทีไ่ดม้ีพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมญัประจ ำปคีรั้งที่สอง  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ แล้ว นั้น ประธำนวุฒิสภำจึงมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้  โดยเริ่มตั้ งแต่ เวลำ  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนิภำวรรณ  ศิรบิ ำรงุสุข) 
รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ  รักษำรำชกำรแทน 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
 
 
 

 
 
 
   
  
  ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑ 

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

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม         
 1.1 รับทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุม 
  สำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 256๕ 
 ๑.๒ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง หลักกำร 
  และเงื่อนไขกำรใหห้นว่ยงำนของรัฐเป็นผูร้่วมลงทนุ (State Participation)  
  ของคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน 
        ๑.๓  รบัทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรฐัมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ง กำรพิจำรณำ 
               ศกึษำ ติดตำม เสนอแนะ และเรง่รดักำรปฏิรูประบบด้ำนทนัตสำธำรณสุขไทย 
               ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำตดิ้ำนสำธำรณสขุ ของคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข 
  
 (๒) รับรองรายงานการประชุม        
    รับรองรำยงำนกำรประชมุวฒุิสภำ จ ำนวน ๕ ครั้ง 
 ครั้งที ่7 (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่13 มถิุนำยน 2565 
 ครั้งที ่8 (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันอังคำรที่ 14 มถิุนำยน 2565 
 ครั้งที ่9 (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่20 มถิุนำยน 2565 
 ครั้งที ่10 (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่หนึ่ง) วันอังคำรที ่21 มิถุนำยน 2565 และ 
 ครั้งที ่11 (สมัยสำมัญประจ ำปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ 27 มถิุนำยน 2565  
 
(๓) กระทู้ถาม           (ไม่มี)   
  
เรื่องด่วน 
 ๑. ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพ่ือท ำหน้ำทีต่รวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรม 

ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
  (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภำผูแ้ทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน  
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 
 
 
 
            (โปรดพลิก) 

 
 



-๒- 
 
 ๓.   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำทอ้งถิน่หรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภำผูแ้ทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 136 นับแต่วันท่ี 
  1 พฤศจิกายน 2565) 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ยุทธศำสตร์ “Indo – Pacific” ของสหรฐัฯ และ “Belt 
  and Road Initiative : BRI” ของจีน : ผลกระทบต่อภูมิภำคและประเทศไทย 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรตำ่งประเทศพิจำรณำเสร็จแล้ว  
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) 
  วันอังคารที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๕)        
 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งนติิกรในองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่
  รูปแบบทัว่ไปท่ัวประเทศ 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิน่พิจำรณำเสร็จแล้ว  
 ๔.๓   รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ง กำรพัฒนำและขบัเคลื่อนกำรท ำเหมืองในเมือง (Urban Mining) 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอตุสำหกรรมพิจำรณำเสร็จแลว้  
   
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 
     
 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่               (ไม่มี) 
  
 (๗) เรื่องอื่น ๆ                (ถ้าม)ี
        
หมายเหตุ  : ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จ ำนวน ๕ ครั้ง ได้วำงไว้เพือ่ให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภำรบัรอง ณ ห้องรบัรองสมำชิกวฒุิสภำ ชัน้ ๒ อำคำรรัฐสภำ 
 ๒. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะขอปรกึษำหำรือใหแ้จ้งควำมประสงคต์่อประธำนวฒุิสภำ 
  หรือรองประธำนวฒุิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชมุวุฒสิภำล่วงหนำ้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงคข์อปรึกษำหำรอื ณ จดุรับแจ้งควำมประสงค์ 
  ขอปรกึษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บรเิวณหน้ำห้องประชุมวฒุิสภำ ตั้งแต่เวลำ 
  ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
 3. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 
 ส ำนักกำรประชุม 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
 โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


