ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 2)

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑๑๑๑ ถนนสำมเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖5
เรื่อง กำรประชุมวุฒิสภำ
เรียน สมำชิกวุฒิสภำ
สิง่ ที่ส่งมำด้วย ๑. เรือ่ งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 3 หมายเลข 1.2 หมายเลข (3)
เรื่องด่วน หมายเลข ๔.2 และหมายเลข (7)
๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 4 หมายเลข (4) และหมายเลข (6)
ด้วยประธำนวุฒิสภำมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีห่ นึ่ง) วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชัน้ ๒
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ 31 พฤษภำคม 2565
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เวลำ
09.00 – 09.30 นำฬิกำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำไปประชุมตำมกำหนดวันและเวลำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังได้เสนอมำพร้อมนี้
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงสำวนภำภรณ์ ใจสัจจะ)
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th

ดำวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 4

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รับทราบเรือ่ งการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
1.2 รับทราบผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
3.1.1 กระทูถ้ าม เรื่อง การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์
นายสถิตย์ ลิม่ พงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตงั้ ถาม
.
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3.1.2 กระทูถ้ าม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออม
ด้วยธนาคารต้นไม้
นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.1.3 กระทูถ้ าม เรื่อง การขับเคลือ่ นนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและการออม
นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

เรื่องด่วน
- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ตามข้อบังคับ ข้อ 105)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.1 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบริการ
โลจิสติกส์ไทย (Logistics) กรณีศึกษาเฉพาะ Last Mile Delivery
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๕)
(โปรดพลิก)

-24.2 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดตราสารหนีต้ ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
5.1 รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
5.2 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตามมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561)
5.3 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๑๙)
(เรือ่ งตามลาดับที่ 5.2 และ 5.3 เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมวุฒิสภา ครัง้ ที่ 2
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๕)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้า
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
หมายเหตุ : 1. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ ามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์
ตั้งกระทูถ้ ามด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณา
กระทูถ้ ามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้ าม
ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และติดตาม
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
(ห้วงเวลาการดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564)
ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
6.1 รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
6.2 รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ประกอบ มาตรา 10 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

(โปรดพลิก)

-2(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ ระสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒสิ ภาล่วงหน้า
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา
๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจานวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา
๒. อาจมีเรือ่ งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕
3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

