
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๗)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

                                                               ธันวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๐ หมายเลข (๑) เรื่องด่วน  
 หมายเลข ๔.๒ - ๔.๓ และหมายเลข (๗) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภา วนัจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เนื่องจำกเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวันหยุดรำชกำรประจ ำปี และมีค ำสั่งให้นัดประชุม
วุฒิสภำ ครั้งที ่๑๐ (สมยัสามญัประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร  

 ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

  ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
 เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 

 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๐ 

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

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 -  รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ 
   พิจารณารา่งพระราชบัญญตัิพืชกระท่อม พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารรว่มกนั 
   เพื่อพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม        
 รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา จ านวน ๑๐ ครั้ง 
 ครั้งที ่๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) เปน็พิเศษ วนัพุธที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) เปน็พิเศษ วนัพฤหัสบดีที ่๘ กันยายน ๒๕๖๕ และ 
 ครั้งที ่๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๕ 
  
(๓) กระทู้ถาม (ไม่มี)  
 
เรื่องด่วน 
 -  ร่างพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ซึ่งคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาเสร็จแลว้  
    (วุฒสิภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณา 
   ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๖) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  
 ๔.๑  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม่ชาติพันธุม์านิ (ซาไก)” 
   ซึ่งคณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ  
   และผูด้้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแลว้ 
   (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  
   วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
                    (โปรดพลิก) 
 



- ๒ - 
 
 ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การทบทวนกิจกรรมการศึกษาเพ่ือความมั่นคงในพื้นที่
   จังหวัดชายแดนภาคใต”้ 
   ซึ่งคณะกรรมาธกิารการทหารและความมัน่คงของรัฐพจิารณาเสร็จแลว้  
 ๔.๓  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศกึษาในพ้ืนที่ 
   จังหวัดชายแดนภาคใต”้ 
   ซึ่งคณะกรรมาธกิารการทหารและความมัน่คงของรัฐพจิารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 ๕.๑  รายงานการเงินแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     (ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๕.๒  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 2564 สภาองค์กรของผูบ้รโิภค 
    (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 
    (เรือ่งตามล าดับที่ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๙ 
    (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่ (ไม่มี) 
  
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
 ๗.๑  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ  
    แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๗.๒  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล้ า  
    แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 
หมายเหตุ  : ๑.  สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
   หรือรองประธานวฒุิสภาผูท้ าหนา้ที่ประธานของที่ประชุมวฒุิสภาล่วงหน้า 
   พร้อมแนบแบบแจง้ความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
   ขอปรึกษาหารอืของสมาชกิวุฒสิภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา 
   ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒.  รายงานการประชมุตาม (๒) จ านวน ๑๐ ครั้ง ไดว้างไวเ้พ่ือให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
   ก่อนที่จะเสนอใหวุ้ฒิสภารบัรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรฐัสภา 
 ๓.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
      http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 
 
 

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


