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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒. ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคําร้อง การรับคําร้อง การนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐)
๓. พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖
วรรคสอง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ประกอบมาตรา ๔๒
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓๗)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
พิจารณาเสร็จแล้ว

(โปรดพลิก)

๒
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
- รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๘
(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก
๓๐ วัน)
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
๗.๓ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตําแหน่งที่ว่าง

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

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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