(9) (9) (9) (9) tl 'U 'U ?ll:W b?l 'U

WIJ1-:Jtl'U'U'Uf1~1~tJ~~ b6IJ{91~~{91
9

n'Vl:W.(9)0b1100

~-:J~?i-:J:Wl~ltJ

b~eJ-:J{911:W~~bUtJ'Ul1~~nl~'IJ~~~:Wl~afn f1~-:J~ (9)~

(9) .

q

b~B.:j~1'Y VilJ1f.1bE;i~

(b)

9

bb~~VilJ1f.1bE;i~

(fllI)

~. b~eJ-:J{911:W~~bUtJ'Ul1~~nl~'IJ~~~:Wl~afn f1~-:J~
9

VilJ1f.1bE;i1J ((g)) VilJ1f.1bE;i1J (m)

9

(9)g( VilJ1f.1bE;i1J (b)

~1 tJ'IJ ~~Dl'Ul ~?lflliJfhi-:J1 Vi'u~'IJ~~~:Wl ~?lfll f1f.:j~ @~ (~arf.l~1arrutJ"i~'\l1U
w
q

~.::::f

d

e:f,

OJ

Q

q

cf.::::f

OJ

f1"i.:j'VlVi'U.:j) bU'U(VHA~ 1'Uj)'U'Vl"i'Vl
iI

I

q

OJ

@m

I

~

Q

.::::f

n'Uf.l1f.1'U ~<t'bC9:' b1E;i1 o~.mo tnWn1 bbE;i~flA.:j'Vl @~
•

(~arf.l~1arQJtJA~5hufli'.:jeyjVicU.:j) 1'Ug).:jfl1"ieyj @C9:' n'Uf.l1f.1'U ~ctbc( bdE;i1 @o.oo 'U1'~n1

l~?I[l1 eJlf11~~~?lJll
9

~

(bfltJnnltJ)

~'U ~

tl'U'U?ll:Wb?l'U

ru Vi'eJ-:J'IJ~~~:w
bb6IJ1-:Jtl'U'U'Uf1~1~tJ~~ b6IJ{91~~{91 n~-:Jb'Vl~:WVil'Uf1~
q

q

~-:Jd rieJ'Ub~1?i~~bUtJ'lJl1~~nl~'IJ~~~:Wl~?lfll l'UeJ-:Jf11~~ (9)~ tl'UtJltJ'U ~ctb~
'IJ ~~Dl'Ul ~?lflleJ'U ru 1{911 Vi'?I:Wl~nl ~?lfll'IJ~n~lVil~eJ ~ eJ~'IJ~~~:w1~ 1~ tJ b~:W ~-:J bb~ b1~ 1
q

'U

9

9

OJ

q

q

9

Og(.(9)ct - (9)0.00 'Ul~nl

~-:J b~tJ'U:Wl b~eJ1'IJ~~'Vl~1'U bb~~6IJeJ b~ru?l:Wl~nl ~?lfll1'IJ'IJ~~~:W{911:W nlVi'U~l'Ubb~~ b1~1
OJ

q

9

~-:J n~:hl~l-:J~'U 1~ tJiJ~~ bU tJ'Ul1~~ nl~'IJ~~~:W~-:J1~b?l'UeJ:Wl~~eJ:wd
q

1'Vl~f(~vl 0
1'Vl~?ll~ 0

~~b11(9) g(~ctb11 - ~
~~b11(9) g(~ct~

https://www.senate.go.th

~~

00.

II
[!]I ::i:-II

~11'Li1 '\Jl;;'WlbrJ n6'11"jU"j~ nrJu

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- เลือกกรรมกำรกองทุนเพื่อผูเ้ คยเป็นสมำชิกรัฐสภำ
(ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)
(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา
๕.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๕.๒ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๔๐)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๑ – ๕.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๕.๓ รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕.๔ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ ของธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖)
(โปรดพลิก)

-๒๕.๕ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนของผูส้ อบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน
ของสำนักงำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓)
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๓ – ๕.๕ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕.๖ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕.๗ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงำนประกันสังคม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓)
(เรื่องลาดับที่ ๕.๖ – ๕.๗ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔)
๕.๘ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินสำนักงำนศำลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๕.๙ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕.๑๐ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ สำหรับปี ๒๕๖๐ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๙ – ๕.๑๐ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-๓๕.๑๑ รำยงำนกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจำปี
๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ
หรือรองประธำนวุฒิสภำผู้ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒสิ ภำล่วงหน้ำ
พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์
ขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตัง้ แต่เวลำ
๐๘.๓๐ นำฬิกำ จนครบจำนวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/กำร

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

