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ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 -  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรบริกำร 
  สุขภำพปฐมภูม ิ(Primary Health Care) ของคณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสุข 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม         
 -  รับรองรำยงำนกำรประชมุวฒุิสภำ จ ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี ้
  ครั้งที ่๒ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันอังคำรที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และ 
  ครั้งที ่๓ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
 
(๓)  กระทูถ้าม   
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง ประกำศคณะกรรมกำรปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพื่อก ำหนด 
    รำยกำรกิจกำรอื่นที่เป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
    นำยชลิต  แกว้จินดำ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
 ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง ปัญหำกำรโฆษณำตรงและแฝงในสื่อของรัฐ  
 นำยอ ำพล จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม  
 ถำมนำยกรฐัมนตร ี
 ๓.๑.๓  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรกอ่สร้ำงทำงรถไฟควำมเรว็สูง ชว่งบำงซื่อ-ดอนเมือง  
  นำยสุรเดช จริัฐติิเจรญิ เป็นผู้ตั้งถำม 
 ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
   
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 
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เรื่องด่วน 
 ๑. ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพ่ือท ำหน้ำทีต่รวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
  ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  
  กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ   
  (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)  
 ๒. ให้ควำมเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งผูต้รวจกำรแผน่ดิน 
   (ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ๓.  เลือกกรรมกำรกองทุนเพื่อผูเ้คยเปน็สมำชกิรัฐสภำ  
  (ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้       
 - รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบ ำนำญชีวติรองรบัสังคมสูงวัย  
   (กำรออมทองค ำเขียว) 
   คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูสู้งอำย ุคนพิกำร  
   และผูด้้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแลว้ 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
    วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา  
 ๕.๑ รำยงำนประจ ำป ี๒๕๖๒ สถำบนัพระปกเกล้ำ  
    (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)  
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  
    วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 ๕.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญตัิกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ 
   พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
   (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 ๕.๓   รำยงำนประจ ำป ี๒๕๖๒ ของบรรษัทตลำดรองสนิเชื่อที่อยู่อำศัย 
    (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
    พ.ศ. ๒๕๔๐)  
    (เรือ่งล าดับที่ ๕.๒ – ๕.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔  
    (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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 ๕.๔  รำยงำนกำรปฏิบตัิงำนของศำลปกครองและส ำนักงำนศำลปกครอง ประจ ำป ี๒๕๖๒  
   (ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
   พ.ศ. ๒๕๔๒) 
 ๕.๕   รำยงำนประจ ำป ี๒๕๖๒ ของธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย   
   (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๓๖)   
 ๕.๖   รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนของผูส้อบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิ 
    ของส ำนักงำนผูต้รวจกำรแผน่ดนิ (ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓) 
    (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
    ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    (เรือ่งล าดับที่ ๕.๔ – ๕.๖ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 ๕.๗  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๓  
     (ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิ 
     มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ๕.๘  รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิกองทนุประกันสังคม ส ำนักงำนประกันสังคม  
     ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๒ 
   (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓) 
    (เรื่องล าดับที่ ๕.๗ – ๕.๘ เป็นเรื่องทีเ่ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕  
   (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔)   

 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่
 ๖.๑ ขอให้วฒุิสภำพิจำรณำเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกกำรประชุม จ ำนวน ๕ ครัง้  
  และรำยงำนลับของคณะกรรมำธกิำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ  
  และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งผูต้รวจกำรแผ่นดิน 
  (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 ๖.๒ รำยงำนกำรสร้ำงระบบหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 

 

 



ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
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(๗)  เรื่องอื่น ๆ           
  -    ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจรติ ประพฤตมิิชอบและ  
  เสริมสรำ้งธรรมำภิบำล แทนต ำแหน่งทีว่่ำง  

 

 

หมายเหตุ  :  ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จ ำนวน ๒ ครั้ง ได้วำงไว้เพือ่ให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภำรบัรอง ณ ห้องรบัรองสมำชิกวฒุิสภำ ชัน้ ๒  
  อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย) 
 ๒. สมำชิกวุฒิสภำที่จะตัง้กระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงค์ตัง้กระทู้ถำม 

  ด้วยวำจำต่อที่ประชมุวฒุิสภำในวันประชุมทีม่ีวำระกำรพิจำรณำกระทู้ถำม 
  เป็นหนังสอื ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรบักระทู้ถำมด้วยวำจำ 

   บริเวณหน้ำหอ้งประชมุวฒุสิภำ 
 ๓.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้าม)ี 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม          (ไม่มี) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี)  
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา 
 ๕.๑  รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละรำยงำนกำรเงนิส ำนกังำนศำลยุติธรรม ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 
    ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  
   (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
   วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 ๕.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน 
   แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 ๕.๓ รำยงำนของผู้สอบบญัชแีละงบกำรเงนิ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐    
   และรำยงำนกำรประเมนิผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ ส ำหรับป ี๒๕๖๐ ของส ำนกังำน 
    คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ   
   (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการ   
    ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   พ.ศ. ๒๕๕๓)         
  (เรือ่งล าดับที่ ๕.๒ – ๕.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔  
   (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
 
 
 
 
 

 
(โปรดพลิก) 

 
 



ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

- ๒ - 
   

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่          
 -  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน กสทช. ประจ ำป ี๒๕๖๓ และรำยงำนกำรตดิตำม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน กสทช. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจ ำป ี 
  ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่

 และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี 

 

 

 

หมายเหตุ  :  ๑. สมำชิกวฒุิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงคต์่อประธำนวุฒิสภำ 
   หรือรองประธำนวฒุิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชมุวุฒสิภำล่วงหนำ้ 
   พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จดุรับแจ้งควำมประสงค ์
   ขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตัง้แต่เวลำ  
   ๐๘.๓๐ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ 
  ๒. อำจมีเรือ่งค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่นึง่)  
    เป็นพิเศษ วนัจันทร์ที่ ๑๓ กนัยำยน ๒๕๖๔ 
   ๓.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
 http://www.senate.go.th/view/๑/กำร 
 
 
 
  
  


