ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 13)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑๑๑ ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖5
เรื่อง การประชุมวุฒิสภา
เรียน สมาชิกวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 หมายเลข (3)
และหมายเลข (4)
๒. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 เรื่องด่วนที่ ๑ – ๓ และ ๕
และหมายเลข (6)
ด้วยประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปี
ครัง้ ที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา
09.00 – 09.30 นาฬิกา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาไปประชุมตามกำหนดวันและเวลา
ดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังได้เสนอมาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ)
เลขาธิการวุฒิสภา
สำนักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครัง้ ที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และ
ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
(๓) กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
3.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทิตย์จำลอง
นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี
ครัง้ ทีห่ นึง่ ) วันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2565)
3.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออม
ด้วยธนาคารต้นไม้
นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปี
ครัง้ ทีห่ นึง่ ) วันจันทร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2565)
3.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย
นายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปี
ครัง้ ทีห่ นึง่ ) วันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2565)
3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

(โปรดพลิก)

-๒(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
- การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จำนวน ๒ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
๒. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์
ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณา
กระทู้ถามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถาม
ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครัง้ ที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
1. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542)
2. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542)
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันที่ 14 สิงหาคม 2565)
๔. ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
๕. ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ)
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)

-๒(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 7 ครั้ง และ
รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
6.2 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน 7 ครั้ง และ
รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้า
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา
๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา
๒. อาจมีเรื่องค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕
3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH

สำนักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

