ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 5)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑๑๑ ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖5
เรื่อง การประชุมวุฒิสภา
เรียน สมาชิกวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 หมายเลข (3)
๒. เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 หมายเลข (4)
และหมายเลข (6)
ด้วยประธานวุฒิสภามีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปี
ครัง้ ที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 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

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
3.1.1 กระทูถ้ าม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสติ นักศึกษาหลังจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตงั้ ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมายเหตุ : 1. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ ามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์
ตั้งกระทูถ้ ามด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุมวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณา
กระทูถ้ ามเป็นหนังสือระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้ าม
ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารและจัดการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
6.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542)
6.2 รายงานผลการดาเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ 2564
(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
2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

