ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. เลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฝิ ่ำยสภำผู้แทนรำษฎร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำ
เป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่วำ่ ง
(ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒. กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)

2
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและบริหำร
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมมำตรฐำนผู้ฝกึ สอนกีฬำ
และผูต้ ัดสินกีฬำ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติพบประชำชน
(ธันวำคม ๒๕๕๗ - ธันวำคม ๒๕๕๙)
๗.๕ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๖ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรมวลชน แทนตำแหน่งทีว่ ่ำง

หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุม (๒) ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติรบั รอง ณ ห้องรับรองสมำชิก ชั้น ๑ อำคำรรัฐสภำ ๒
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

~1tTfl ,nu bfl 1J16flT'f'J,~?1 ,f)1
6

UDU~Vlih~~ltTfl'Il'Ubfl''1J16fl1)
?1illiJ~Uf1JtM~bbvi'l"1.n~
tl 'U tl'e)'IJ WeN1'U fl Vl:w. (9) 0 g) 0

0

b~tJ'U ?1:Wl~fl?1illiJ ~Uf1JtM~ bb vi'l"1Jl~

~'l~?i'l:Wl~1 tJ

(9).

b~eJ'l{911:W)~b,j tJ'U11)~ fl1)U)~"1l:W?1illiJ
~'lJruru~bbvi'l"1Jl~
f1~'l~
,
., .,
b~eJ.:J~1U bbfl~'Vi:W1m~"lJ

kJ.

sv
IV

mlkJ/kJ<t);)o

(b'lI)

b~eJ'l{911:W)~ b,j tJ'U11)~ fl1)U)~"1l:W?1illiJ~Ururu~bbvi'l"1l1~
f1~'l~
,
., .,
b~eJ.:J~1'U 'Vi:W1m~"lJ (~) bb~~'Vi1l1m~"lJ (0)

mlg)ro<t);)o

~1 tJU)~61'U?1illiJ~Uf1JtM~bbvi'l"1l1~jj rhi'l1 ,xtT~U)~"1J:W?1illt1~Uf1JtM~ bb vi'l"1l1~

1

•
""

•

OJ.c:::tq

Q.I

if
OJ

OJ

1

I

.c::::I

•

</""

IV

fl1.:J'Vl b'lI~/~chl?oU1U'W~lYifl'U~'Vl ~@ i5'U11flll ~chl?o bb~~fl1.:J'Vl b'lIb!l/~chl?o U1UAfl1'Vl
~~
q
Q.I

i5'U11flll

Q.

~chl?o b1~1

q

Q.J

@O.oo U1'l4fl1 ill {91m~?1ill

~'ll1tJ'U:Wlb~eJ1U)~'Vl)l'U bb~~"lJm~ru?1:Wl~fl?1illiJ~Ururu~ bb vi'l"1l1~1UU)~"1l:W
Q.I

OJ

IV

(911:wnlVl'U~1'Ubb~~b1f11~'lfl~11-rrl'l~'U 1~ tJjj)~b,j tJ'U11)~ fll)U)~"1l:W~'l1~b?1'UeJ:Wl~1eJ:wd
,

bfl"1.116fl1)1~?1ill
,

UDU~Vlifl~bfl"lJ16fl1)?1illiJ~Uf1JtM~bbvi'l"1l1~

1Vl)f1~vl 0
1Vl)?11) 0

kJ~g)(9) ~<S:<tg) - <S:
kJ~g)(9) ~<S:<t<S:

www.senate.go.th

~

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. เลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฝิ ่ำยสภำผู้แทนรำษฎร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำ
เป็นกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่วำ่ ง
(ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒. กำรให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบั กำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)
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(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลและบริหำร
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมมำตรฐำนผู้ฝกึ สอนกีฬำ
และผูต้ ัดสินกีฬำ พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติพบประชำชน
(ธันวำคม ๒๕๕๗ - ธันวำคม ๒๕๕๙)

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

