
ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๗   ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำด้วย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)
 เรื่องด่วน หมายเลข (๔) หมายเลข (๖) และหมายเลข ๗.๑ – ๗.๓ 

     ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ หมายเลข (๖)  

 ตำมทีไ่ดม้ีพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมญัประจ ำปคีรั้งที่สอง  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วนัที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ แลว้ นัน้ ประธำนวุฒิสภำจึงมีค ำสั่งให้นัดประชุม
วุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
วุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ (เกยีกกำย) ชัน้ ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ   
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 

 
 
 
  
  
  
  ดาวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒ 

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

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


 
 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม         
 1.1  รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามญั 
  ประจ าปีครัง้ที่สอง พ.ศ. 2564 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ข้อเสนอ 
     เชิงนโยบายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนนัออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธกิาร 
     การพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 ๑.๓ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง กองทุน 
     พัฒนาบทบาทสตร ีของคณะกรรมาธิการการพฒันาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตร ี 
     ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 ๑.๔ รับทราบสรปุผลการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว รอบ ๑ ป ี 
  (เดือนกันยายน ๒๕๖๒ – กนัยายน ๒๕๖๓) 
 ๑.๕  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
    COVID - 19 : ผลกระทบตอ่ความมั่นคง ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง 
    ของรฐั 
 ๑.๖ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรปู 
   ประเทศดา้นสงัคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจดัท าร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริม 
   และอนุรักษก์ลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคม และกิจการเดก็  
   เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑  กระทู้ถาม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
  นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถาม 
    ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
  ๓.๑.๒  กระทูถ้าม เรื่อง การแก้ไขปญัหาค่าปลูกค่าชดเชยและคา่บ ารงุรักษาป่าจากวดั 

ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน 
    พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร เปน็ผู้ตัง้ถาม 
    ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
            (โปรดพลิก) 
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 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความพยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย  
  นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม  
  ถามนายกรัฐมนตรี 
     
 ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
เรื่องด่วน 
 -  ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
  (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน 
  แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้        
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การจดัการต าบลเข้มแข็งตามแนวทางยุทธศาสตรช์าติ 
  และแผนการปฏริูปประเทศ 
  คณะกรรมาธิการการแก้ปญัหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี)   
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่          
 ๖.๑ ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุม จ านวน ๑๑ ครั้ง และรายงานลับ 
  ของคณะกรรมาธิการสามญัเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
  ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 ๖.๒ ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุมลบั จ านวน ๖ ครั้ง  
  ของคณะกรรมาธิการวิสามญัการพิทักษแ์ละเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           
 ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษแ์ละเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิพืชกระทอ่ม พ.ศ. .... ออกไปเปน็กรณีพิเศษ 
  อีก ๓๐ วัน 
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 ๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิ  
  ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่ 
  กรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ออกไป 
  อีก ๓๐ วัน 
 ๗.๔  ความคืบหน้าในการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า 
  และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ตัง้กระทู้ถาม 
  ด้วยวาจาต่อที่ประชมุวฒุิสภาในวันประชุมทีม่ีวาระการพิจารณากระทู้ถาม 
  เป็นหนังสอื ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรบักระทู้ถามด้วยวาจา 

   บริเวณหน้าหอ้งประชมุวฒุสิภา 
  ๒.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
 http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้าม)ี 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม          (ไม่มี) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี) 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานของผู้สอบบญัชแีละรายงานการเงนิกองทนุประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
    ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
  (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓) 
   (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
  เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔)  
 ๕.๒ รายงานของผู้สอบบญัชแีละรายงานการเงนิส านกังานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 
     ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓  
   (ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
   วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน 
   แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 ๕.๔ รายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐    
   และรายงานการประเมนิผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ส าหรับป ี๒๕๖๐ ของส านกังาน 
    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
   (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการ   
    ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   
   พ.ศ. ๒๕๕๓)         
  (เรือ่งล าดับที่ ๕.๓ – ๕.๔ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔  
   (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
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 ๕.๕ รายงานผลการปฏิบตัิงาน กสทช. ประจ าป ี๒๕๖๓ และรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ  
   และประเมินผลการปฏิบัตงิาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  
   ประจ าปี ๒๕๖๓ 
    (ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่

   และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
   พ.ศ. ๒๕๕๓) 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) 
   วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๖ รายงานการสร้างระบบหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) 
  เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่           
 ๖.๑   รายงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
  พร้อมรายงานผู้สอบบญัชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจรติแห่งชาต ิส าหรับปีสิ้นสดุ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ 
  (ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๖.๒  รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
  และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมรายงาน 
  ผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ  
  ส าหรบัปีสิ้นสดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
  (ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๖.๓  รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
  และรายงานสถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม 
  การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 
 
 

 
(โปรดพลิก) 
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(๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวฒุิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงคต์่อประธานวุฒิสภา 
   หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
   พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
   ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตัง้แต่เวลา  
   ๐๘.๓๐ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
  ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) 
   วันจนัทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
   ๓.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
 http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


