บันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ตึกรัฐสภา
เริม่ ประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองคป ระชุม แลว ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิต ชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คนที่สอง ขึ้นบัลลังก
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา
ในการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ค รั้ง นี้ ไ ม มี ก ารบรรจุ ร ะเบี ย บวาระเรื่ อ งรั บ รองรายงาน
การประชุมและกระทูถาม
ตอมา ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดวน
ตามลําดับ ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบพิธีสารแกไขความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก
บทบั ญ ญั ติ ที่ ไทยพรอ มปฏิ บั ติ ได ทั น ที ท่ี ค วามตกลงวาด ว ยการอํ านวยความสะดวกทางการค า
มีผลใชบังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยตองการระยะเวลาปรับตัวกอนการปฏิบัติ (Category B)
และระยะเวลาที่ตองใชในการปรับตัว สําหรับความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา
(Agreement on Trade Facilitation : TFA) ภายใตองค การการคาโลก (World Trade Organization : WTO)
รวม ๓ ฉบั บ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗) (เรื่องดวนที่ ๑) หลังจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(นางอภิรดี ตันตราภรณ) แถลงเหตุผลประกอบการเสนอพิธีสารฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นพอสมควร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดตอบชี้แจงแลว ที่ประชุมไดลงมติ
เห็น ชอบกับพิ ธีสารแกไขความตกลงมารราเกชจัด ตั้งองคการการคาโลก พรอมดว ยบทบั ญ ญั ติ
ในเรื่องนี้รวม ๓ ฉบับ
๒. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี เป น ผู เสนอ (เรื่ อ งด ว นที่ ๒) หลั ง จากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
(นายวี ร ะ โรจน พ จนรั ต น ) แถลงหลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบการเสนอรา งพระราชบั ญ ญั ติ
โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น พอสมควร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒ นธรรม
ไดต อบชี้แ จงแลว ที่ ป ระชุม ไดลงมติในวาระที่ห นึ่ งรับหลักการแหงรางพระราชบั ญ ญั ติดังกลาว
ไวพิจารณา และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๑๕ คน
ประกอบดวย
(โปรดพลิก)

-๒๑. พลเอก กิตติพงษ เกษโกวิท
๒. นางสาวจินตนันท ชญาตร ศุภมิตร
๓. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
๔. พลโท ชัยยุทธ พรอมสุข
๕. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
๖. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๗. พลเอก ไพชยนต คาทันเจริญ
๘. นายศรีศักดิ์ วองสงสาร
๙. นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
๑๐. พลเรือโท สนธยา นอยฉายา
๑๑. พลเอก สิงหศึก สิงหไพร
๑๒. นายสุรพล ทิพยเสนา
๑๓. นางสุนันทา มิตรงาม
๑๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุนเริงรมย
๑๕. ศาสตราจารยอภินันท โปษยานนท
โดยมี กํ าหนดการแปรญั ต ติภ ายใน ๗ วัน ตามข อบั งคั บ ฯ ขอ ๑๒๑ วรรคหนึ่ ง
และที่ ป ระชุม มี ม ติเห็ น ชอบให คณะกรรมาธิการวิส ามั ญ ฯ พิ จ ารณารางพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไวพิจารณา
ตอจากนั้น ประธานของที่ป ระชุม ไดดําเนิน การใหที่ ประชุมพิ จารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวตามลําดับ ดังนี้
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) และ
๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแกไขปญหา
อุปสรรค ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงานพิจารณาเสร็จแลว
(ระเบียบวาระที่ ๔.๒)
หลังจากรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน คนที่สอง (พลโท ศุภ กร
สงวนชาติศ รไกร) ชี้แ จงประกอบการเสนอรายงานฯ ทั้ง ๒ ฉบั บ ไดมีสมาชิกฯ อภิ ป รายแสดง
ความคิดเห็นพอสมควร และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน คนที่สอง ตอบชี้แจงแลว
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว พรอมทั้งเห็นชอบดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. รายงานการพิ จารณาศึ กษาผลการดํ าเนิ นงานของกรมธนารักษ กรณี การดํ าเนิ น
โครงการการประเมินราคาทุนทรัพยที่ดิน และกรณีการดําเนินโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔.๓)
หลังจากประธานคณะอนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บรายไดของแผนดิน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)
ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ แลว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกลาว

-๓ในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องดว นและเรื่องที่ คณะกรรมาธิการ
พิ จ ารณาเสร็ จ แล ว ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ รองประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ
คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่สอง ไดผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ประธาน
ของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวาการประชุมสภาครั้งนี้ไมมีการบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุม เรื่องทีค่ างพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา
(นางนรรัตน พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัตหิ นาทีเ่ ลขาธิการสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

-๔สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑ ฉบับ คือ
- รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๔
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