vi'auctiqo
m(ati66) o00 /(u

e)

A'n17,n1-icuLa/nt- nwilam
ql.TFivnIncii?Int7rwitio6dInn

anTrikitutgiuvillal
nviaL 6)06noo
f-ILDTIA71.416 b&bo

.:divriuctrmr,n-mi5z-1agun'cCitgALL,viltril
cN
Au&
1301.1

aarAnarriTAITQVLLVilTF1

S1171?illnAl' EJ Lil @NrlantLfIEJUT15L'il'151htlpD11:611TfIKALLIA1/rlA

vanuLav G).c manuLav

esio

LovvianuLaT

VIMULMJ 0.0

(6,11)

Ai-mhts-nan-ifikiktOuvil/nFii14411icu55NCii @lV12,,ITZLilEJUTITZ

manukav G).) 14111EJIAT GLe manmatti
LLM141.11EJIAT (011)
11,45t6fjEJUTIT,',1
A
(.4
irmiwpan-icrgickfFILLviltlm
G. /limo iwinw
quniiittg be00

T@LI,M11RT1111:11Jil@

gy
(1,111')51iMl.4 @FULIA1116)

LaTITYIT?Aani

1)1`17fIll'151J5:2,.1
111541Vi o

1.96-n o-)

e&Gri -

11/150'15 o
www.senate.go.th

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศแต่งตั้งสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติเพิ่มเติม
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มอี ำนุภำพทำลำยล้ำงสูง พ.ศ. ....
๑.๔ รับทรำบ เรื่อง ประธำนสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติอนุญำตให้ขยำยเวลำกำรพิจำรณำศึกษำ
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ ำกำรในศำลปกครองสูงสุด ว่ำด้วยกำรกำหนดคดี หลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอบังคับคดีตำมคำพิพำกษำศำลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และ
เงื่อนไขในกำรปรับหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มไิ ด้ปฏิบัตติ ำมคำบังคับ
ของศำลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบตั ิล่ำช้ำเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทูถ้ ำม เรื่อง มำตรกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมสถำนบริกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
นำยวัลลภ ตังคณำนุรกั ษ์ เป็นผู้ตงั้ ถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดสภำพแวดล้อมสำธำรณะที่ทุกคนเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
คณะกรรมำธิกำรสังคม กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ ้อยโอกำส
พิจำรณำเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)

๒
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ ำกำรในศำลปกครองสูงสุด
ว่ำด้วยกำรกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไขในกำรขอบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
ศำลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุด ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรปรับหน่วยงำนทำงปกครองหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบตั ิตำมคำบังคับของศำลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติ
ล่ำช้ำเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำศึกษำระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครอง
สูงสุดฯ พิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำศึกษำเพื่อยกร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๔ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจำรณำก่อนรับหลักกำร
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๕ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง พ.ศ. ....
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมสถำนบริกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดสภำพแวดล้อมสำธำรณะที่ทุกคนเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
คณะกรรมำธิกำรสังคม กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
พิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

