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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๖ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)
๑.๒ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๖ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖)
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่องด่วน
๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดําเนินกระบวนการถอดถอนนายภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตําแหน่ง
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔๙)
๑.๑ กําหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา
และนายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ ผู้ถูกกล่าวหา
๑.๒ พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)

(โปรดพลิก)
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