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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐)
๒. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(เป็นร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมา
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗)
๓. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ผลกระทบของดอกเบี้ยต่่าต่อการออมของภาคประชาชน
และผู้บริหารการลงทุน”
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
ส่านักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
(เป็นร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมา
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๗)
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ผลกระทบของดอกเบี้ยต่ำต่อกำรออมของภำคประชำชน
และผู้บริหำรกำรลงทุน”
คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลังพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

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