
ด่วนทีสุ่ด 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 15)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๑ สิงหำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  
เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  
อ้ำงถงึ หนังสอืส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดว่นมำก ที่ สว 0007/(ว 14) ลงวันที ่10 สิงหำคม  
 2565 เรื่อง กำรประชุมวุฒสิภำ  
สิ่งที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 22 หมายเลข (1)  
  เรื่องด่วนที ่3 - 4 หมายเลข 6.3 - 6.4 และหมายเลข (7) 
 2. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 23 เรือ่งด่วนที ่1 - 2 
  และหมายเลข (6)  

 ตำมหนงัสือที่อ้ำงถึงประธำนวฒุิสภำได้มีค ำสั่งใหน้ัดประชุมวฒุิสภำ ครัง้ที่ 22  
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง) วันจนัทร์ที ่15 สิงหำคม 2565 และครัง้ที่ 23 (สมัยสำมัญประจ ำปี 
ครั้งทีห่นึ่ง) วันองัคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 ควำมแจ้งแล้ว นัน้ 
 เนื่องจำกจะมีกำรประชุมร่วมกันของรฐัสภำ ในวนัจันทรท์ี่ 15 สิงหำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำจึงมคี ำสั่งให้ยกเลิกก ำหนดนดัประชุมวฒุิสภำดงักล่ำว และพร้อมกนันี้ได้มคี ำสั่งให้นดั
ประชมุวฒุิสภำ ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันอังคารที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๕  
และครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  
เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชัน้ ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสติ กรุงเทพมหำนคร  
  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 16 สิงหำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  

ขอแสดงควำมนับถือ  

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 

 
 
 
   
  ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 22 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 23 

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

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


 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      
 - รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  แนวทางการผลติและการพัฒนาครู ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
  การผลติและการพัฒนาครู 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
 1. ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสงูสุด 
  (ตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
  พ.ศ. 2542)  
 2.  ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
  (ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
  พ.ศ. 2542) 
  (เรือ่งด่วนท่ี 1 – 2 เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ 21  
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565) 
 3. ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง  
  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  (ตามมาตรา 1๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553)  
 4. ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
 
 

(โปรดพลิก) 



 

- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่   
 6.1 ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน 7 ครั้ง และ 
  รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ  
  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธาน 
  ศาลปกครองสงูสุด 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 6.2 ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน 7 ครั้ง และ 
  รายงานลับของคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ  
  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งประธาน 
  ศาลปกครองสงูสุด ท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 
  ของบคุคลผู้ได้รบัการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
  (เรือ่งที่ 6.1 – 6.2 เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ 21  
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565) 
 6.3 ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน 9 ครัง้  
  และรายงานลับของคณะกรรมาธกิารสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ  
  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 6.4 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  (ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2561) 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ          
 - ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิการเดินเรอืในน่านน้ าไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  ออกไปเปน็กรณีพิเศษอีก 30 วนั  
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั้งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
  2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      (ถ้าม)ี 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 

เรื่องด่วน 
 1. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน  
  และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วันแล้ว) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน 
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับแต่วันท่ี 8 สิงหาคม 2565) 
 3. ร่างขอ้บังคับการประชมุวฒุสิภา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๒๓ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
  วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 4. ร่างขอ้บังคับการประชมุวฒุสิภา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  (เพื่อรองรบัการด าเนนิการตามกฎหมายว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ) 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565) 

(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

 

 

 

 
 (โปรดพลิก) 



 

- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 6.1 รายงานประจ าป ี2564 ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
  ภาคตะวันออก 
  (ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561) 
 6.2 รายงานประจ าป ี2564 ของกองทนุพัฒนาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์  
  (ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
  พ.ศ. 2558) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
หมายเหตุ  : 1. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่)  
  วันองัคารที่ 16 สงิหาคม ๒๕๖๕ 
 2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 

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

 

 


