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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑.๑ รับทราบ เรื่อง ประธานอนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาเพื่อยกร่างข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน
๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)

๒
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
- ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญศึกษา
เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ
นายสมชาย แสวงการ เป็นผู้เสนอ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๔ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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