
ด่วนมาก 

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

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๒)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

  ๑๒  มกรำคม  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๗ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
   หมายเลข (๔) หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗)  
 ๒.   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชมุวฒุิสภำ ครั้งที ่๑๘ หมายเลข (๔) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๑๗ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำในวันองัคำรที ่๑๗ มกรำคม ๒๕๖๖
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

   (นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
    เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๗ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๘ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 -  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมขอ้สงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมัญ 
   พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
        
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
      
(๓) กระทู้ถาม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภำค 
    นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
 (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าป ี
 ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
  ๓.๑.๒ กระทูถ้ำม เรื่อง แนวทำงกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ 
    นำยสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตรี  
  ๓.๑.๓ กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓  
    ช่วงอ ำเภอทองผำภูมิ - อ ำเภอสังขละบุรี จงัหวัดกำญจนบุร ี
    ว่ำที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์  จ ำปำเทศ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้าม)ี  
  
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้           
 -  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำระบบกำรประกนัสังคม 
   ของประเทศไทย : กรณีผูป้ระกนัตนภำคสมคัรใจ มำตรำ ๔๐ 
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรแรงงำนพิจำรณำเสร็จแลว้ 
                
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
 
 
 
                     (โปรดพลิก) 
 
 



- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑  รำยงำนผลกำรประเมนิสถำนกำรณ์ดำ้นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ป ี๒๕๖๔  
     (ตามมาตรา ๒๔๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๒๖ (๒)  
    และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
     สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ๖.๒  รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๔ ศำลรัฐธรรมนญู 
    (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
 -  ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม 
    แทนต ำแหน่งทีว่่ำง  
 
 

 

หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำต่อทีป่ระชมุวฒุิสภำในวันประชมุที่มีวำระกำรพิจำรณำ 
  กระทูถ้ำมเป็นหนงัสือระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทูถ้ำม 
  ด้วยวำจำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ 
 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 ่๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม  (ไม่ม)ี  
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กฎหมำยและอ ำนำจหน้ำทีข่องหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
     กรณีกำรควบรวมธุรกิจในกจิกำรโทรคมนำคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
      ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม 
      พิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำและกำรสง่เสรมิกำรด ำเนนิงำน 
     ด้ำนหม่อนไหม 
     ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรพฒันำสงัคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สงูอำยุ คนพิกำร 
     และผูด้้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแลว้ 
  
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
             
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  (ไม่มี) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ       (ถ้าม)ี  
 
 
หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะขอปรกึษำหำรือใหแ้จ้งควำมประสงคต์่อประธำนวฒุิสภำ 
  หรือรองประธำนวฒุิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชมุวุฒสิภำล่วงหนำ้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงคข์อปรึกษำหำรอื ณ จดุรับแจ้งควำมประสงค์ 
  ขอปรกึษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บรเิวณหน้ำห้องประชุมวฒุิสภำ ตั้งแต่เวลำ 
  ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
 ๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 

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


