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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการควบคุมการผ่านแดนรถยนต์มือสอง
จากต่างประเทศไปยังประเทศที่สามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการ
เป็นไปตามกฎหมาย
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

