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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี ๒๕๕๕
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
๑.๓ รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว สําหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี ๒๕๕๖
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่องด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(โปรดพลิก)

๒
๕. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๘. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๕
(ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗)
๕.๓ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
(ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เรื่องตามลําดับที่ ๕.๑ - ๕.๓ เป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘)

๓
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. .... ออกไปอีก ๓๐ วัน
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ออกไปอีก ๓๐ วัน
๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ออกไปอีก ๓๐ วัน

หมายเหตุ : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

