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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช
สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑ กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา
และนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกกล่าวหา
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔)
๑.๒ พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๕)
๒. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร ออกจากตํา แหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา
และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกกล่าวหา
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔)
๒.๒ พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๕)
๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอ
ในโรงภาพยนตร์)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
๔. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
๕. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)
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