
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๔)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

   พฤศจกิำยน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ หมายเลข (๑) เรือ่งด่วน  
  หมายเลข ๔.๒ หมายเลย (๖) และหมายเลข (๗) 

 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๖ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

  ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
 เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๖ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๗ 

 
 
 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๖ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำรวิสำมญั 
               พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตปิ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 ๑.๒  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธกิำรวิสำมญั 
         พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และขอ้สังเกตของ 
       คณะกรรมำธิกำรรว่มกนัเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๓  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรฐัมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
   เรื่อง “กำรจดักำรต ำบลเขม้แขง็ตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำตแิละแผนกำรปฏริูปประเทศ”  
   ของ คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปญัหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล  ำ 
 ๑.๔  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรฐัมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
   เรื่อง ขอ้เสนอเชิงนโยบำยเพ่ือผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดต่อเด็ก 
   ผ่ำนสื่อออนไลน ์ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี  
   ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผูด้อ้ยโอกำส 
 ๑.๕  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรฐัมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
   เรื่อง ขอ้เสนอเชิงนโยบำยตอ่กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทกัษะอำชีพแก่สตรแีละ 
   ครอบครวั ของศูนย์เรียนรูก้ำรพัฒนำสตรแีละครอบครวั ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ
   สังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูสู้งอำยุ คนพิกำร และผูด้้อยโอกำส 
 ๑.๖  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรฐัมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
   เรื่อง แนวทำงกำรคุม้ครองผู้บริโภควิถีใหม่ ของคณะกรรมำธิกำรสิทธมินุษยชน สทิธิเสรีภำพ
   และกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค  
  
(๒) รับรองรายงานการประชุม         
 รับรองรำยงำนกำรประชมุวฒุิสภำ จ ำนวน ๙ ครั ง 
 ครั งที ่๑๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัอังคำรที ่๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕    
 ครั งที ่๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัอังคำรที ่๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๖ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัอังคำรที ่๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
 ครั งที ่๑๙ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ และ 
 ครั งที ่๒๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕  

 (โปรดพลิก) 
 
 



 - ๒ - 
 

(๓) กระทู้ถาม          (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
        -  กำรพิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบหรอืไม่ให้ควำมเห็นชอบผลกำรลงมติของสภำผู้แทนรำษฎร 
           ในญตัตขิอให้สภำมีมติสง่เรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีกำรออกเสียงประชำมติให้คณะรัฐมนตรี 
           ด ำเนินกำร 
   (ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๙/๒)  
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  

๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำและขับเคลือ่นกำรท ำเหมอืงในเมือง  
 (Urban Mining) 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอตุสำหกรรมพิจำรณำเสร็จแลว้      
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  
    วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง ข้อเสนอเชงินโยบำยกำรจัดกำรศกึษำรปูแบบ Fast Track 
      ส ำหรบับุคคลที่มีสมรรถนะสูง 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแลว้       

 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่           
 -  รำยงำนของผู้สอบบัญชแีละรำยงำนกำรเงินส ำนักงำนศำลยตุิธรรม ส ำหรับปีสิ นสุด  
   วันที่ 30 กันยำยน 2564 
   (ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
 -  ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน 
 
หมายเหตุ  : ๑.  รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จ ำนวน ๙ ครั ง ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชกิตรวจด ู
   ก่อนที่จะเสนอใหวุ้ฒิสภำรบัรอง ณ ห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชั น ๒ อำคำรรฐัสภำ 
 ๒.  สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
   http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 

 
 

 
 
 
 

ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 



ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๗ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม   (ไม่ม)ี    

 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้   
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง รูปแบบควำมรว่มมือในกำรพัฒนำอำชวีศึกษำ 
   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตก ำลงัคนเข้ำสู่อำชีพ 
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรผลติและกำรพฒันำครอูำชวีศึกษำ 
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแลว้   
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 

 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่   
 ๖.๑  รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการ 
   การเลอืกต้ัง พ.ศ. 2560) 
 ๖.๒  รำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรประจ ำปี 2562 และประจ ำปี 2563 ของส ำนักงำน 
   คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
   (ตามมาตรา 71/10 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
   พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
   (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 2545)   
 
 
 
 
 
 

    (โปรดพลิก) 
 
 
 
 



 - ๒ - 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ                 (ถ้าม)ี  
 
 
 
หมายเหตุ  : ๑.  สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือใหแ้จ้งควำมประสงคต์่อประธำนวฒุิสภำ 
     หรือรองประธำนวฒุิสภำผูท้ ำหนำ้ที่ประธำนของที่ประชุมวฒุิสภำล่วงหน้ำ 
   พร้อมแนบแบบแจง้ควำมประสงคข์อปรึกษำหำรอื ณ จดุรับแจ้งควำมประสงค์ 
   ขอปรึกษำหำรอืของสมำชกิวุฒสิภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตั งแต่เวลำ 
   ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
 ๒.  อำจมีเรื่องค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั งที่ ๖ (สมยัสำมัญประจ ำปีครั งที่สอง)  
    วันจนัทร์ที ่๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๖๕ 
 ๓.  สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
   http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 
 
 
 
 

 ส ำนักกำรประชุม 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
 โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


