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- ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติจดั ตัง้ ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมำยเหตุ : 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

- ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ : กำรจัดตัง้ กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
- รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑
เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๑
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

