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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์ข้อมูลกำลังคนอำชีวศึกษำ (www.v-cop.net)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถนุ ำยน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถนุ ำยน ๒๕๖๐
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามสด
(ถ้ามี)
๓.๒ กระทู้ถามทั่วไป
- กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดทุนสะสมขององค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
พันตำรวจโท พงษ์ชัย วรำชิต เป็นผูต้ ั้งถำม
ถำมนำยกรัฐมนตรี
เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิง่ เทียมอำวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันคุ้มครองเงินฝำก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลัง พิจำรณำเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อพัฒนำกำรจัดหน่วยงำนของภำครัฐ
ในรูปหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)”
คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(โปรดพลิก)

-๒๕.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ๒๕๕๙ ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑)
๕.๓ รำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(ตามมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๒ - ๕.๓ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
(ไม่มี)
๖.๑ รำยงำนกิจกำรประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขำดทุนของธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำ
แห่งประเทศไทย สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖)
๖.๒ รำยงำนกิจกำรประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขำดทุนของบรรษัทตลำดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อำศัย สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุม (๒) ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติรบั รอง ณ ห้องรับรองสมำชิก ชั้น ๑ อำคำรรัฐสภำ ๒
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

