I

~11J1J1n
~1~n,nUb6'l'lJ15f11~1~?lJl1
,

tliJoJ~VI1:h~~1~f1\ll'Ub6'l'lJ15f11~
?I Jl1tJ ~oJt\J f!7~ bb'i1 \l'lJ1 ~
tl'U'Ue)'VleJ\llU
f1'VllJ. (9)omoo
'U

~\lVi~ \ljJl~d tJ b~e)\l(9l1jJJ~ bUtJLJdlJ~nldtJd~6ljJJ?fJllD~uru
,
., ru&lbb
., '\A\l~1~ rl~\l~ (9)cd~~b(9)
'VI~lm~"lJ

b~eJ.:j~1'U bb6'l~'VI:Wlm~"lJ

(<0»

(Ei'll)

vi'1 I:Jtl~~i51'U ?lJl1tJ~oJt\J f!7~bbvi\l'lJ1~ilA1i\l1~~~nJ ~~~:W?l Jl1tJ ~oJt\J f!7~ bb vi \l'lJ1 ~
'V
Q.I'

,

d

fl';l WI

~

V

I

Q./

oJ

atc:t

Q

Q.J

I

~

ct

I

Q.I

doCt

@<i'!m¢'b@ j,'W1'WVHJ'VI§l'U~'V! @ct: ~tl1fl:W m¢'b@ bb6'l~fl"$.:j'V! @ct:!m¢'b@ b'W1tlfJfI"$'V! @b

~\l b~I:J'U:W1b~eJ1'lJ~~'Vl';llU
m:wr1TVI'U ~l'U bb6'l ~ b1 m

bb6'l ~'lJ m "8ru?l:lJ1"8n?lJll'D~oJruv ru~
bb vi\l'lJ1~1'lJ'lJ~~"1J:W
v
'I
Q.I

~\ln~ 110if1'1 ~'U 1~ tlil ';l~ b,j tlU1 1';l~ fI1~'lJ ~~"1J:W
, ~'11 vi'b?l'U eJ:W 1'\1'1 ~eJ:wd

b6'l'lJ15f11~1~?lJl1
,
'lJ iJ oJ~vn:r1~ b6'l'lJ 15n 1~ ?lJl1tJ ~ oJt\J f!7~ bb \l"1J1 ~

vi

1'Vl~I"1'\1'1v1 0
1'Vl'';i?ll~ 0

®~m(9) ~<icrm - <i
®~m(9) ~<icr<i

www.senate.go.th

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรพำณิชย์ กำรอุตสำหกรรม และกำรแรงงำน เกี่ยวกับแนวทำงกำรปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัตธิ นำคำรแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำศึกษำ เสนอแนะ และ
รวบรวมควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดทำร่ำงรัฐธรรมนูญ
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๑๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรปกครองท้องถิ่น เรือ่ ง กำรถ่ำยโอนภำรกิจโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๑
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

