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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรสื่อสำรมวลชน กำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสำรสนเทศ พิจำรณำศึกษำข้อเสนอ
เชิงนโยบำย “กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตงั้ กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กระบวนกำร
ยุติธรรมและกิจกำรตำรวจ เพิ่มเติม
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุ รรณ เป็นผู้เสนอ

(โปรดพลิก)

๒
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง)
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข (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
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
- รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ พิจารณาศึกษาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง)
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

