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www.senate.go.th

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศไทย
๑.๔ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของกรรมำธิกำรเต็มสภำ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพือ่ สร้ำงทำงพิเศษศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวฒ
ั นำ
เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ....
๑.๕ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เรื่อง “กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค”
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ อนทีร่ ำชพัสดุที่เป็นสำธำรณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ในท้องที่ตำบลกมลำไสย อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์
ให้แก่นำงบุญมี ดอนเมือง และนำงสวำท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๕. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(โปรดพลิก)
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(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินสำนักงำนศำลยุตธิ รรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
๖.๒ รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัตกิ ำรตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตงั้ กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... เพิ่มเติม
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นผู้เสนอ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ 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

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรศึกษำและกำรกีฬำ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศไทย
๑.๔ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของกรรมำธิกำรเต็มสภำ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ เพือ่ สร้ำงทำงพิเศษศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร ในท้องที่อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวฒ
ั นำ
เขตตลิ่งชัน เขตบำงพลัด เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ....
๑.๕ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เรื่อง “กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค”
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัตโิ อนทีร่ ำชพัสดุที่เป็นสำธำรณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพำะ ในท้องที่ตำบลกมลำไสย อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์
ให้แก่นำงบุญมี ดอนเมือง และนำงสวำท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(โปรดพลิก)
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(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินสำนักงำนศำลยุตธิ รรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
๖.๒ รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัตกิ ำรตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสม
ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ 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

