
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 4)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๙ มิถุนำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 7 หมายเลข (1) หมายเลข (3) 
  และหมายเลข (6) 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 8 หมายเลข (4)  

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง)  
วันอังคารที ่14 มถิุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 14 มิถนุำยน 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
  
  
 
ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 7 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 8 

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

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


 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 7 (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ       
 - รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การปฏิรปู 
  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบทัว่ไปตามร่างพระราชบัญญตัิให้ใชป้ระมวลกฎหมาย 
  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  
  ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       
 รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา  
 ครั้งที ่20 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 
 ครั้งที ่21 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่1 กุมภาพันธ์ 2565 
 ครั้งที ่22 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
 ครั้งที ่23 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 14 กุมภาพนัธ ์2565 และ 
 ครั้งที ่24 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่15 กุมภาพนัธ ์2565 
 
(๓) กระทู้ถาม          
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง การยกเวน้ให้อาคารที่ใช้ในราชการไมต่อ้งขออนุญาตกอ่สร้าง 
   ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   พลเรือเอก ฐนิธ  กติตอิ าพน เป็นผู้ตั้งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  3.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรงุทางหลวงหมายเลข 1095 ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ –  
   จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
   นายสุรสิทธิ์  ตรทีอง เปน็ผูต้ั้งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  3.1.3 กระทูถ้าม เรื่อง การส่งเสรมิการใชไ้ม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันทางธุรกิจ 
   นายอ าพล  จนิดาวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี   
  
(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี) 
 
            (โปรดพลิก) 



 

- 2 - 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา         
 - รายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงาน 
  การตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน 
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
  (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 6.1 รายงานผลการปฏิบตัิงาน กสทช. ประจ าป ี2564 และรายงานการตดิตาม ตรวจสอบ  
  และประเมินผลการปฏิบัตงิาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  
  ประจ าปี 2564  
  (ตามมาตรา 72 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี ่
  และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
  พ.ศ. 2553)  
 6.2 รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บญัชีก าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อ 
  ที่อยูอ่าศัย ส าหรบังวดตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 23 กันยายน 2563  
  (วันยุบเลิกบรรษัท) 
  (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย พ.ศ. 2540) 
 6.3 รายงานประจ าป ี2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ  
  (ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี   
 
หมายเหตุ  : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จ านวน 5 ครั้ง ได้วางไว้เพือ่ให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภารบัรอง ณ ห้องรบัรองสมาชิกวฒุิสภา ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา 
 ๒. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้าม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 
 

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

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 8 (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 14 มถิุนายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 4.1 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การพฒันาระบบการบริหารจัดการความมั่นคง 
  แบบองคร์วม กรณีศึกษา : การบริหารจัดการความมัน่คงพ้ืนที่ชายแดน 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความมัน่คงของรัฐพจิารณาเสร็จแลว้  
 4.2 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง มาตรการสนับสนนุสายการบนิของไทยภายใตน้โยบาย 
  การเปิดน่านฟ้าเสร ี 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 

 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั้งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมยัสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง)  
  วันจนัทร์ที่ 14 มิถนุายน ๒๕๖๕ 
  3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

 


