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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. กำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติเพื่อดำเนินกระบวนกำรถอดถอนนำยสุรพงษ์
โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ออกจำกตำแหน่ง (กรณีออกหนังสือเดินทำงธรรมดำให้พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ) ตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ประกอบมำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
- กำรซักถำมเพิ่มเติมในประเด็นตำมญัตติของสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
โดยคณะกรรมำธิกำรซักถำม
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔)
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง)
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔. ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่งเพื่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)
(โปรดพลิก)

๒
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ควำมถีแ่ ละกำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. กำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติเพื่อดำเนินกระบวนกำรถอดถอนนำยสุรพงษ์
โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ออกจำกตำแหน่ง (กรณีออกหนังสือเดินทำงธรรมดำให้พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ) ตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ประกอบมำตรำ ๖๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
- กำรซักถำมเพิ่มเติมในประเด็นตำมญัตติของสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
โดยคณะกรรมำธิกำรซักถำม
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔)
๒. ร่ำงพระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำหรือคำสั่ง)
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(โปรดพลิก)

๒
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ควำมถีแ่ ละกำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
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http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

