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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทำงชำระค่ำปรับ)
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและ
บริหำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกำรอวกำศของรัฐบำล
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ตงั้ ถำม
ถำมนำยกรัฐมนตรี
เรื่องด่วน
- ร่ำงพระรำชบัญญัตนิ โยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลแบบองค์รวม
คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ระบบข้อมูลกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแบบประชำรัฐ”
คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อกำรหยุดยั้งกำรทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
และกำรเพิ่มพื้นทีป่ ่ำไม้ของประเทศ”
คณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
โคเนือ้ ไทยทั้งระบบ”
คณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)
(โปรดพลิก)
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(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๕๗
(ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)
๖.๒ รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ดำ้ นควำมรุนแรงในครอบครัวสำหรับกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๑๗
แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

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

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

(ถ้ามี)

