
ด่วนมาก 
   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๖)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

                            ๙  กมุภำพันธ์  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๓ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
       เรื่องด่วน หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖) 
  ๒.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๔ เรื่องดว่น และหมายเลข (๖) 

  ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๒๓ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครัง้ที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำในวันองัคำรที ่๑๔ กมุภำพันธ ์๒๕๖๖ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๓ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๔ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
________________ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
  เรื่อง กำรจดัตั้งหนว่ยงำนขบัเคลื่อนระบบสขุภำพปฐมภูมิ ปัญหำอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
  กำรด ำเนนิกำรระบบสขุภำพปฐมภูมิ ของคณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสขุ 
 ๑.๒ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
  พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำใหบุ้คคล 
  สูญหำย พ.ศ. .... 
 ๑.๓ รับทรำบ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหนง่กรรมำธิกำร ในสัดสว่นประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร   
  ซึ่งท ำหน้ำที่ตดิตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจดัท ำและด ำเนินกำร 
  ตำมยุทธศำสตร์ชำตขิองคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ ในคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ 
  และเร่งรดักำรปฏิรปูประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนนิกำรตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ 
  ตำมข้อบังคับ ข้อ 175     
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม  
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑   กระทูถ้ำม เรื่อง กำรแก้ไขเยยีวยำบุคลำกรสำธำรณสุขหลังกำรถ่ำยโอน รพ.สต. 
    นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง สอบถำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมคบืหนำ้ของคณะกรรมกำร 
    ด ำเนินกำรปฏริูปกฎหมำย 
    นำยสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
  ๓.๑.๓  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรมกีฎหมำยคุณธรรมเพื่อกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคลภำครฐั 
    พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี

 ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  (ถ้าม)ี 

 

 
 
 

 (โปรดพลิก) 
 



- ๒ - 

เรื่องด่วน 
 -   ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผูไ้ด้รบักำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนั 
   และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 
   (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕)  
     พ.ศ. ๒๕๕๘)  

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้   
 -   รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง “แนวทำงกำรขับเคลื่อนศูนย์สง่เสรมิพัฒนำประชำธิปไตย  
    (ศส.ปชต.)”  
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีสว่นรว่มของประชำชนพิจำรณำเสร็จแลว้ 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 - ขอให้วฒุิสภำพิจำรณำเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกกำรประชุม จ ำนวน ๑๔ ครั้ง  
  และรำยงำนลับของคณะกรรมำธกิำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ 
   และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำร  
   คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   
  (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

(๗) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

 
 

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 ่๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม  (ไม่ม)ี  
 
เรื่องด่วน 
 -   ให้ควำมเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
  กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
  (ตามมาตรา 1๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
   กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไข 
   เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ    
   วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 25๖๔) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
 -  รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิส ำนกังำนศำลยุติธรรม ส ำหรับปีสิ้นสดุ  
  วันที ่30 กนัยำยน 2564 
   (ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543) 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  
          วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)   
     
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 ๖.๑ ขอให้วฒุิสภำพิจำรณำเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกกำรประชุม จ ำนวน ๕ ครัง้ และรำยงำนลบั   
   ของคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรม  
   ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง     
   กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
  (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
 
 
                                                                                                       (โปรดพลิก) 
 
 



- ๒ - 
 
 ๖.๒   รำยงำนกิจกำรประจ ำปี งบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุนของธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ 
   ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย ส ำหรับปสีิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
    (ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ๖.๓  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของส ำนกังำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
    (ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542) 
 
(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. อำจมีเรือ่งค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  
  วันจนัทร์ที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



ด่วนทีสุ่ด 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๗)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

  ๑๐  กุมภำพนัธ์  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ เพ่ิมเติม 

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำด้วย   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๓ เรือ่งด่วนที่ ๑  

   ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้บรรจุร่ำงพระรำชบัญญตัิรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์ 
(ฉบับที ่.. ) พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ิมเติมเปน็เรื่องด่วนที่ ๑ ในระเบียบวำระ
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังไดเ้สนอมำพร้อมนี้ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

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

ดาวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒสิภา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๓ 

 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
________________ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑.๑  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา  
  เรื่อง การจดัตั้งหนว่ยงานขบัเคลื่อนระบบสขุภาพปฐมภูมิ ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ
  การด าเนนิการระบบสขุภาพปฐมภูมิ ของคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าใหบุ้คคล 
  สูญหาย พ.ศ. .... 
 ๑.๓ รับทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงต าแหนง่กรรมาธิการ ในสัดสว่นประธานคณะอนุกรรมาธิการ   
  ซึ่งท าหน้าที่ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าและด าเนินการ 
  ตามยุทธศาสตร์ชาตขิองคณะกรรมาธิการการศึกษา ในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 
  และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
  ตามข้อบังคับ ข้อ 175     
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม  
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑   กระทูถ้าม เรื่อง การแก้ไขเยยีวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต. 
    นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม 
    ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๒  กระทูถ้าม เรื่อง สอบถามผลการด าเนินงานและความคบืหนา้ของคณะกรรมการ 
    ด าเนินการปฏริูปกฎหมาย 
    นายสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์ เปน็ผู้ตั้งถาม 
    ถามนายกรฐัมนตร ี
  ๓.๑.๓  กระทูถ้าม เรื่อง การมกีฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบรหิารงานบุคคลภาครฐั 
    พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถาม 
    ถามนายกรฐัมนตร ี
 
 ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  (ถ้าม)ี 

 

   (โปรดพลิก) 
 



 

 

- ๒ - 

เรื่องด่วน 
 ๑.  ร่างพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์(ฉบบัที่ .. ) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้ 
    (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  
   ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)  
  ๒.   ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
    และปราบปรามการฟอกเงิน 
    (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕)  
     พ.ศ. ๒๕๕๘) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้   
 -   รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สง่เสรมิพัฒนาประชาธิปไตย  
    (ศส.ปชต.)”  
   ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นรว่มของประชาชนพิจารณาเสร็จแลว้ 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 - ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน ๑๔ ครั้ง  
  และรายงานลับของคณะกรรมาธกิารสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ 
   และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร  
   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   
  (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

(๗) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 
 

หมายเหตุ  : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้าม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 ๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 
 
 

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

 


