แบบแสดงความประสงค์
การศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
๑. ข้อมูลทั่วไป
สถานศึกษา/องค์กร/หน่วยงาน_________________________________________________
สถานที่ติดต่อ ____________________________________________________________
ชื่อผู้ประสานงาน ___________________________เบอร์โทรศัพท์ ____________________
วันที่/เวลา ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน วันที่ _____เดือน ________ ปี ______ เวลา_________น.
๒. จํานวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
๑) องค์กร/หน่วยงาน จํานวน _______________ คน
ตําแหน่ง/ระดับ____________________________________________________
_______________________________________________________________
๒) สถานศึกษา โปรดระบุรายละเอียด ดังนี้
ครู/อาจารย์
จํานวน _____________ คน
นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น _____________ จํานวน _____________ คน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน _____________ คน

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบแสดงความประสงค์ได้ที่
กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗ - ๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙, ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๒๗
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center วุฒิสภา ๑๑๐๒

รายละเอียดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. ขั้นตอนการขออนุญาต
๑.๑ จัด ทํ าหนั งสื อ เรีย นเลขาธิการวุฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เลขาธิการสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ
เพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน โดยระบุวัน เวลา จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๑.๒ หรือส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๓ ส่งหนังสือและแบบแสดงความประสงค์ข้างต้นมายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๕ วัน
๒. วันเวลาในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา หรือภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๓. รูปแบบการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กิจกรรม
๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗
๒. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
๓. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา
๓.๑ การฟังการประชุม กรณีวันที่มีการประชุม
- เข้าฟังการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
วันจันทร์และวันอังคาร เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
- เข้าฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
* คณะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด
๓.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณี ไม่มีการประชุม โดยมีวิท ยากร
บรรยาย พร้ อ มตอบข้ อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ ห้ อ งประชุ ม และการประชุ ม
ณ ห้องชมการประชุมสําหรับประชาชน ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑
๔. การเข้าฟังการบรรยายสรุปและกิจกรรมสภาจําลอง
๔.๑ ชมวี ดิ ทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ ที่ ม าและบทบาทอํ า นาจหน้ า ที่ ข องสภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา พร้ อ มตอบ
ข้อซักถาม
๔.๒ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

ระยะเวลา (๒ ชั่วโมง)
๑๐ นาที
๓๐ นาที
๒๐ นาที

๑๐ นาที
๑๐ นาที

๒
กิจกรรม
๔.๓ กิจกรรม “สภาจําลอง”
๑. คณะเยี่ยมชมและศึกษาดู งาน เลือ กหั วข้อการเล่น กิจกรรม
สภาจําลอง
๒. คัดเลือกผู้รับบทบาทเป็นประธาน รองประธาน คณะรัฐมนตรี
และเลขาธิการ นอกนั้นเป็นสมาชิกในที่ประชุม
๓. ดําเนินการประชุมตามหัวข้อที่คณะฯ เลือก โดยใช้ระยะเวลา
๑๕-๒๐ นาที
๔.๔ สรุปการดําเนินกิจกรรมสภาจําลอง
ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

ระยะเวลา (๒ ชั่วโมง)
๓๐ นาที

๑๐ นาที

๔. การให้การรับรอง
๔.๑ ระยะเวลาการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ๒ ชั่วโมง
๔.๒ สถานที่ให้การรับรองคณะสามารถรองรับได้ จํานวน ๑๒๐ คน
๔.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจัดส่งหนังสือแสดงความประสงค์เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขที่ ๔ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙ และสายด่วน Call Center วุฒิสภา ๑๑๐๒

