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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติภำษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระรำชกำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชือ่ ที่อยู่อำศัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถีแ่ ละกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดนิ โดยหน่วยงำนของรัฐ
คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง วิกฤติทะเลสำบสงขลำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
คณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรื่องที่ค้ำงมำจำกกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๐
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดนิ โดยหน่วยงำนของรัฐ
คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง วิกฤตทะเลสำบสงขลำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
คณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

