
 

 

ด่วนมาก 
   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๖)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๔  พฤศจกิำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)  
      หมายเลข (๔) และหมายเลข ๗.๑ – ๗.๒ 
     ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘ หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖) 

 ด้วยประธำนวุฒิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ   
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

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

ดาวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒสิภา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๗ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๘ 

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


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๗ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        
 ๑.๑  รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การบริหารจัดการฐานข้อมลูแห่งชาตเิพื่อการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน “สร้างความ 
  เท่าเทียม ดแูลประชาชนอยา่งทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงท”ี ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา กรณีการฎีกา 
  ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอุทธรณจ์ะกระท าไดต้่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา  
  ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยตุิธรรม และการต ารวจ 
 ๑.๓ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  แนวทางการใหค้วามชว่ยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ 
  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติและความเปน็อยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม  
  และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 ๓.๑.๑  กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสายไฟ สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังที่ก่อให้เกิดอันตราย 
  ต่อประชาชน  
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม 
  ถามนายกรัฐมนตรี   
 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย  
  (Land Bridge)  
  นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม 
  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
 ๓.๑.๓  กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – มาเลเซีย 
  (สะพานสตูล – เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล  
  นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม 
  ถามนายกรัฐมนตรี   
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
 

 (โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ปัญหาข้อขดัข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระ 
  ตามรัฐธรรมนญู 
  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           
 ๗.๑  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู แทนต าแหนง่ที่ว่าง 
 ๗.๒  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณี 
  พิเศษ อีก ๓๐ วนั 
 ๗.๓ ความคืบหน้าในการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า 
  และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตัง้กระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ตัง้กระทู้ถาม 

  ด้วยวาจาต่อที่ประชมุวฒุิสภาในวันประชุมทีม่ีวาระการพิจารณากระทู้ถามเปน็หนังสือ 
  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จดุรับกระทูถ้ามด้วยวาจาบริเวณ 
  หน้าห้องประชุมวฒุิสภา 

  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 ๘ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้าม)ี 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  
 
(๓)  กระทูถ้าม          (ไม่มี) 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้        
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  
   (รพ.สต.) ให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
   คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา          
 ๕.๑ รายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  และรายงานการประเมนิผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ส าหรับป ี๒๕๖๐ ของส านกังาน 
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
  (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
 ๕.๒ รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
  (ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 ๕.๓ รายงานประจ าปเีกี่ยวกับการปฏิบัตติามพระราชบญัญตักิารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
  (ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562) 
  (เรือ่งตามล าดับที่ ๕.๒ และ ๕.๓ เป็นเรื่องทีเ่ลือ่นมาจากการประชุมวุฒิสภา ครัง้ที่ ๕ 
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  
 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 



 

 

- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑  ญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญตัตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมนุไพรไทย 
  ดว้ยการวิจัยและนวตักรรม 
  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง กับคณะ เปน็ผู้เสนอ 
 ๖.๒ รายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑    
   และรายงานการประเมนิผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ส าหรับป ี๒๕๖๑ ของส านกังาน 
   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
   (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
   กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)  
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ           (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวฒุิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงคต์่อประธานวุฒิสภา 
   หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
   พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
   ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตัง้แต่เวลา  
   ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
  ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมยัสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) 
   วันจนัทร์ที่ ๒๙ 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 


