สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
				เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....				

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของกระทรวงยุตธิ รรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก�ำหนดเพิ่มเติมบทนิยาม เพิ่มเติมองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ก�ำหนดสิทธิผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสถานบ�ำบัดมีอ�ำนาจให้ความยินยอม
ในการบ�ำบัดรักษาทางกายแทนบุคคล (ผู้ป่วย) รวมทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต
แบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกัน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
				 ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ
๓. รับทราบผลการด�ำเนินการขอจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการน�ำเสนอสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มารวมเป็นกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตบิ างประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั เช่น การขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบ อีกทั้ง
ยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
เพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายซึ่งจะเป็นการลดจ�ำนวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง
จะเป็นการลดภาระงบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากโรค
ทีเ่ กิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย และในการด�ำเนินการร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ได้ดำ� เนินการ
รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
				 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
คณะพิเศษและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ส�ำหรับงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
สนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในระยะแรกนั้น ให้กระทรวงการคลัง
ด�ำเนินการตามความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนในระยะต่อไป
ในการจัดตั้งส�ำนักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ให้กระทรวงการคลังด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙) เรื่อง การปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย รับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญั ญัตทิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
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				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก�ำหนดให้มีกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั
ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยให้กองทุนเพือ่ การสนับสนุนฯ เป็นหน่วยงานภายใต้สำ� นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย
๒. ก�ำหนดให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสนับสนุนฯ ประกอบ ไปด้วย ๒ บัญชี
คือ บัญชีที่ ๑ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ คุม้ ครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครอง โดยจะมี
เงินทุนตัง้ ต้นซึง่ รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินส�ำรองจ�ำนวน ๙,๐๐๐ ล้านบาทจากเงินผลประโยชน์ตอบแทน
จากกระทรวงการคลัง ในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมวายุภกั ษ์ และบัญชีที่ ๒ มีวตั ถุประสงค์
ให้เป็นเงินส�ำรองของกองทุนเพือ่ การสนับสนุนฯ เพือ่ จ่ายสมทบให้กบั บัญชีที่ ๑ ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้จา่ ยออกไป
เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน โดยเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การสนับสนุนฯ จะน�ำเข้าเป็นเงินและทรัพย์สินของบัญชีที่ ๒ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เงินและทรัพย์สิน
ของบัญชีที่ ๒ ไม่เพียงพอส�ำหรับการจ่ายสมทบให้แก่บัญชีที่ ๑ โดยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งที่อื่นได้
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้แก่บัญชีที่ ๒
๓. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ อนาคตประเทศไทย มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน และมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและแผนการ
ลงทุนของเงินกองทุน ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ความเห็นชอบ
ในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนของกองทุนรวม และด�ำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่
กองทุนรวม รวมทั้งให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
๔. ก�ำหนดให้จัดตั้งส�ำนักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทยในส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีหน้าที่หลักในการ
ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
๕. ก�ำหนดข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีและการตรวจสอบ เพื่อให้การด�ำเนินการ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
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				 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้สง่
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. แก้ไขเพิม่ เติมกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สนิ เพือ่ ใช้คา่ ปรับหรือการกักขังแทน
ค่าปรับ ถ้ามิได้ท�ำภายในก�ำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดจะยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สิน หรือกักขังไม่ได้
๒. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ฐานท� ำ ร้ า ยร่ า งกายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู ้ ถู ก ท� ำ ร้ า ย
รับอันตรายสาหัส โดยก�ำหนดให้มีระวางโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจ�ำคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับ
สองหมื่นบาท จากเดิมที่กำ� หนดเฉพาะโทษจ�ำคุก
๓. แก้ไขปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วน
อัตราโทษจ�ำคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
				ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ  
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ร่างมาตรา ๓ เพิ่มเติมบทนิยามค�ำว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น”
๒. ร่างมาตรา ๔ เพิ่มเติมวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยก�ำหนดให้ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย ให้บริษัทที่รับ
ประกันภัยไว้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ�ำบัด
บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราไว้ในกฎกระทรวง
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				 เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้สำ� นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมรับร่างพระราชบัญญัติ
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดังกล่าวไปพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมในคราวเดียวกับ
การแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
(เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่มหมวด ๑/๑
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
๒. ก�ำหนดบทนิยามค�ำว่า “เหตุฉุกเฉิน” “ผู้แจ้ง” และ “ผู้รับแจ้ง”
๓. ก�ำหนดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินโดยคณะรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้ก�ำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด�ำเนินการและบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔. ก�ำหนดให้ กสทช. จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติให้แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าทีข่ อง กสทช. ในการจัดท�ำแผนเลขหมายโทรคมนาคม
และการพิจารณาอนุญาตและก�ำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าว รวมทัง้ ก�ำหนดห้ามผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าบริการจากผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วย เพราะเป็นเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน
๕. ก�ำหนดบทบัญญัตคิ มุ้ ครองผูร้ บั แจ้งเหตุฉกุ เฉินและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการช่วยเหลือ
หรื อ ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง หรื อ เปิ ด เผยพิ กั ด ต� ำ แหน่ ง หรื อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้โดยไม่มีความผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการช่วยเหลือ หรือระงับเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระท�ำความผิดตามหมวดนี้
๖. ก�ำหนดบทลงโทษกรณีผู้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยไม่มี
เหตุฉกุ เฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั แจ้งเหตุฉกุ เฉินเพือ่ ให้การกระท�ำ
ความผิดดังกล่าวลดลง
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
			 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก�ำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา
ขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ
และส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมให้กีฬาเป็นเครื่องมือขจัดความเหลื่อมล�้ำ  และสร้างความสามัคคี
สันติสุขของสังคม
๒. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
สมาคมกีฬาเป็นกรรมการ และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เช่น จัดท�ำนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการกีฬา ก�ำกับดูแล และติดตาม
การด�ำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น
๔. ก�ำหนดให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
๕. ก�ำหนดให้แผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติมรี ะยะเวลา ๕ ปี โดยมีรายละเอียดในการพัฒนา
การกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ เพื่อการอาชีพ เพื่อคนพิการ เป็นต้น

26

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

			 เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพือ่ ให้บริษทั
และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
มาตรการก�ำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�ำนวณรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เพือ่ ให้บริษทั และห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�ำนวณภาษีเงินได้
นิติบุคคล และมาตรการก�ำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�ำนวณรายได้ รายจ่ายและ
ก�ำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
๑. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส�ำคัญคือ
๑.๑ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศ
ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดท�ำบัญชีด้วยสกุลเงินต่างประเทศซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี
    
๑.๒ ก� ำ หนดให้ เ พิ่ ม เติ ม อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใช้ ใ นการแปลงค่ า เงิ น ตราทรั พ ย์ สิ น
หรื อ หนี้ สิ น ในการค� ำ นวณก� ำ ไรสุ ท ธิ ห รื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามที่ ก� ำ หนด
    
๑.๓ ก�ำหนดให้เงินตรา สินทรัพย์และหนี้สินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายก่อนกิจการใช้สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทยในการจัดท�ำบัญชีงบดุล บัญชี
ท�ำการและบัญชีกำ� ไรขาดทุน ให้แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน โดยใช้วธิ กี ารตามมาตรฐาน
การบัญชีและได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก
การแปลงค่า ในกรณีการเปลี่ยนสกุลเงินในการจัดท�ำบัญชีนี้ไม่ให้ถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการ
ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
    
๑.๔ ก�ำหนดให้การกรอกแบบแสดงรายการภาษีและการช�ำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำหนดให้ใช้สกุลเงินไทย โดยในการแปลงค่าสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทยเป็นสกุล
เงินไทยเพื่อกรอกแบบฯ และช�ำระภาษี ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราชื้อและอัตราขาย
ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�ำนวณไว้ (อัตรากลางของ ธปท.) ตามช่วงเวลาที่
เกิดรายได้และรายจ่ายนั้น โดยก�ำไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าเงิน
สกุลที่ใช้ในการด�ำเนินงานมิใช่เงินสกุลไทย เป็นเงินสกุลไทยเพื่อน�ำเงินนั้นมาช�ำระภาษีไม่ให้นำ� มารวม
ค�ำนวณเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
    
๑.๕ ก�ำหนดให้ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษี (ถ้ามี) สามารถน�ำมาใช้ในการ
ช�ำระภาษีต่อไปได้ โดยไม่ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทย เช่น กรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีผลขาดทุนสุทธิในปีก่อนเป็นจ�ำนวนเงินสกุลไทยหรือเป็นจ�ำนวนเงิน
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สกุลที่ใช้ในการด�ำเนินงานที่มิใช่เงินสกุลไทยและได้แปลงค่าผลขาดทุนสุทธินั้นเป็นเงินสกุลไทย
เพื่อกรอบแบบแสดงรายการภาษีแล้วในปีภาษีถัดมาให้น�ำผลขาดทุนสุทธิที่เป็นเงินสกุลไทยนั้น
มาใช้ในการค�ำนวณภาษีโดยมิตอ้ งแปลงค่ากลับไปเป็นเงินสกุลทีใ่ ช่ในการด�ำเนินงานทีม่ ใิ ช่สกุลเงินไทยอีก
    
๑.๖ ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ะใช้ ส กุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ
ในการค� ำ นวณก� ำ ไรสุ ท ธิ ห รื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ เ พื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลต้ อ งขออนุ มั ติ ต ่ อ อธิ บ ดี
กรมสรรพากร ดังนี้ สกุลเงินต่างประเทศที่จะใช้ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล และอัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้ในการแปลงค่าเงินสกุลอืน่ เป็นเงินสกุลทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
๑.๗ ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สกุลเงินไทยในการค�ำนวณภาษี
อยู่แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินสกุลอื่นเป็นเงินสกุลไทย
ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร
    
๑.๘ ก�ำหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามข้อ ๑.๖ และ ๑.๗ แล้ว
ให้ถอื ปฏิบตั ติ งั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทอี่ ธิบดีกำ� หนดเป็นต้นไป ในกรณีจำ� เป็น บริษทั ฯ สามารถขออนุมตั ิ
ต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเปลี่ยนแปลงสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราได้
๑.๙ ก�ำหนดให้บทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีใ้ ห้ใช้บงั คับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส�ำคัญคือ
๒.๑ ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�ำนวณรายได้ รายจ่าย
และก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้
    
๒.๒ ก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ะใช้สกุลเงินต่างประเทศในการค�ำนวณรายได้ รายจ่าย
และก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ต้องขอและได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในการ
ท�ำบัญชี หลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชี ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้สกุลเงิน
ต่างประเทศในการท�ำบัญชี หลักฐานและเอกสารประกอบการลงบัญชีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ไปแล้ว ให้ใช้เงินสกุลต่างประเทศนัน้ ในการค�ำนวณรายได้ รายจ่ายและ
ก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียมตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
๒.๓ ก�ำหนดให้การแปลงค่าจากสกุลเงินอืน่ เป็นสกุลเงินไทยหรือสกุลเงินต่างประเทศ
ที่บริษัทได้รับอนุมัติให้ใช้เพื่อค�ำนวณรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ให้ใช้วิธีการแปลงค่าตามที่ก�ำหนด ทั้งนี้ การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและการใช้อัตรา
ถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�ำนวณไว้
ให้ขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกำ� หนดเป็นต้นไป
    
๒.๔ ก�ำหนดให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ใช้เงินตราต่างประเทศในการค�ำนวณ
รายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แปลงค่ารายได้ รายจ่ายและก�ำไร
หรือขาดทุนสุทธิ ที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษี
และช�ำระภาษีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค�ำนวณไว้ส�ำหรับช่วงเวลาที่ยื่นแบบฯ ตามที่กำ� หนด
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๒.๕ ก�ำหนดห้ามมิให้นำ� ก�ำไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นอันเกิดจากการแปลง
ค่าเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินสกุลไทยเพื่อน�ำเงินนั้นมาช�ำระภาษีมารวมค�ำนวณเป็นรายได้หรือ
รายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    
๒.๖ ก�ำหนดให้ภาษีอากรค้าง ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษีของแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีสามารถน�ำมาใช้ในการค�ำนวณภาษีในแต่ละปีได้ โดยต้องไม่แปลงค่าเป็นเงิน
สกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการค�ำนวณรายได้ รายจ่าย และก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
    
๒.๗ ก�ำหนดให้วิธีการแปลงค่าเงินตรา หนี้สินและทรัพย์สินที่เหลืออยู่เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ายทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้เงินสกุลไทยในการบันทึกบัญชีเพือ่ ค�ำนวณภาษีหรือการแปลงค่า
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากผู้สอบบัญชี
				เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและ
ให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวง
ศึกษาธิการไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ทันภายในก�ำหนด
เวลาต่อไป
				ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี ส าระส� ำ คั ญ คื อ เป็ น การก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ ม
เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต�ำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชน
เขตในกรุงเทพมหานคร เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนด้วยตัวเอง ซึง่ จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการขับเคลือ่ นงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก�ำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศ
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ ให้ น� ำ บทบั ญ ญั ติ ใ ด
ของพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นได้
๒. ก�ำหนดให้ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ธปท. โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมอี ำ� นาจประกาศก�ำหนดให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา ๒๔ ในเรือ่ งใดหรือก�ำหนดลักษณะต้องห้าม
เพิม่ เติมเพือ่ ใช้บงั คับการแต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการโดยต�ำแหน่งผูจ้ ดั การผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นและอาจประกาศก�ำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ด�ำเนินการในเรื่องที่ก�ำหนดได้
๓. ก�ำหนดให้ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจกรณีทสี่ ถาบันการเงินเฉพาะกิจใด
มีฐานะหรือการด�ำเนินงานอยูใ่ นลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
ให้ธปท. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาตามที่ก�ำหนดเช่นมีค�ำสั่งให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจแก้ไขฐานะหรือการด�ำเนินงานมีค�ำสั่งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
คนใดคนหนึ่งหรือทุกคนหยุดท�ำงาน
๔. ก�ำหนดให้ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจใดหากปรากฏว่าสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีเงินกองทุนต�่ำกว่าอัตราส่วนที่ก�ำหนดไว้ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นเสนอโครงการ
เพือ่ แก้ไขฐานะและการด�ำเนินงานทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต่ อ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโดยโครงการที่ เ สนอตามวรรคหนึ่ ง
ต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๕. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใดไม่เสนอโครงการ
เพื่อแก้ไขฐานะและการด�ำเนินงานตามมาตรา ๑๒๐/๔ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือค�ำสั่ง
ที่รัฐมนตรีก�ำหนดมาตรา ๑๒๐/๔ กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจนั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดนั้น
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๖. ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการที่ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บได้ ใ นความผิ ด
ตามที่กำ� หนด
				 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ เป็นการก�ำหนดกลไกในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินและเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามแผนแนวทางและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
				ร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอและให้ส่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการก�ำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการค�ำนวณรายได้รายจ่ายและก�ำไร
สุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก� ำ หนดให้ ผู ้ รั บ สั ม ปทานสามารถน� ำ มู ล ค่ า หลั ก ประกั น การรื้ อ ถอนสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
หรือวัสดุอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมาหักเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการปิโตรเลียมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำ� หนดโดยกฎกระทรวง
๒. ก�ำหนดให้การจ�ำหน่ายหนีส้ ญ
ู จากบัญชีลกู หนีจ้ ะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดโดยกฎกระทรวง  แต่ถา้ ได้รบั ช�ำระหนีใ้ นรอบระยะเวลาบัญชีใดให้นำ� มารวม
ค�ำนวณเป็นรายได้รอบระยะเวลาบัญชีนนั้   รวมถึงหนีส้ ญ
ู รายใดได้นำ� มาค�ำนวณเป็นรายได้แล้วหากได้รบั
ช�ำระในภายหลังก็มิให้น�ำมาค�ำนวณเป็นรายได้อีก
๓. ก�ำหนดการค�ำนวณรายจ่ายของมูลค่าหลักประกันการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง  หรือวัสดุอนื่ ใด
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๔. ก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำร้องขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นจ�ำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียและได้น�ำส่งโดยให้ยื่นค�ำร้องขอคืนภายใน ๓ ปี
นับแต่วันสุดท้ายแห่งก�ำหนดเวลายื่นรายการตามที่กฎหมายก�ำหนด
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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๕. ก�ำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินส่งหนังสือแจ้งความแก่ผมู้ สี ทิ ธิขอคืนภาษีหรือบุคคลอืน่
ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอันควรแก่เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
		

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

				ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เสนอและให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ก� ำ หนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาเฉพาะทางในศาสตร์ ท างการกี ฬ า
มุง่ พัฒนาองค์ความรูส้ ง่ เสริมวิชาการทางการกีฬาและวิชาชีพชัน้ สูง  ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการกีฬา บริหารธุรกิจการกีฬา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาชั้นเลิศของประเทศ โดยมีโรงเรียนกีฬาส�ำหรับฝึกฝนเยาวชนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
๒. ก�ำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้สถาบัน
การพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. ก�ำหนดให้แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยให้แต่ละภาคประกอบด้วยวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
๔. ก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยประกอบด้วยสภา  ๓ สภา ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ และก�ำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล
หน่วยงาน
๕. ก� ำ หนดให้ มี บ ทก� ำ หนดโทษทางอาญากรณี ก ารกระท� ำ ที่ ฝ ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
๖. ก�ำหนดบทเฉพาะกาลว่าด้วยการโอนกิจการทรัพย์สนิ หนีส้ นิ การนับวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
การบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลม การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาอธิการบดีและรองอธิการบดี
ประจ�ำภาค และการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และก�ำหนดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยประจ�ำภาค
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				เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เกีย่ วกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้
และการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการก�ำหนดให้ข้าราชการ
ตุลาการไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (เกีย่ วกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการด�ำรงต�ำแหน่งผูพ้ พิ ากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกีย่ วกับการก�ำหนด
ให้ข้าราชการตุลาการไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)
รวม ๒ ฉบั บ ตามที่ ส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม เสนอและให้ ส ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เกีย่ วกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการตุ ล าการ
ซึ่ ง มี อ ายุ ค รบ ๗๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ พ้ น จากราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้น
มีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์
กํ า หนดให้ ข้ า ราชการตุ ล าการพ้ น จากตํ า แหน่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ ข้ า ราชการตุ ล าการพ้ น จาก
เมื่อพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ ตํ า แหน่ ง เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณที่ ข้ า ราชการ
บํานาญข้าราชการ
ตุลาการผูน้ ั้นมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์

๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
๒.
างพระราชบั
ญญัตำิหหนดให้
ลักเกณฑ์
การแต่งตัล้งาการไปด�
และการดํำารงต�
รงตํำาแหน่
แหน่งงผูผู้พ้พิพิพากษาอาวุ
ากษาอาวุโสโส
(ฉบับที่..) พ.ศ. ร่....
(เกี่ยวกับการก�
ข้าราชการตุ
.... (เกี่ย่มวกัีอบายุการกํ
าหนดให้
ลาการไปดํ
แหน่งผู้พญ
ิพากษาอาวุ
โสเมื่อ
เมื(ฉบั
่อสิบ้นทีปี่..)พ.ศ.
งบประมาณที
ครบหกสิ
บห้ขา้าปีราชการตุ
) เป็นการแก้
ไขเพิ่มารงตํ
เติมาพระราชบั
ญัติหลักเกณฑ์
สิ้นปีงงบประมาณที
่มีอายุ
ครบหกสิ
)
เป็
การแก้
ไขเพิดั่มงเตินี้มพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่
ตั้งและและการด�
ำรงต�
ำแหน่งบผูห้้พาิพปีากษาอาวุ
โส นพ.ศ.
๒๕๔๒
การแต่งตั้งและและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสพ.ศ. ๒๕๔๒ดังนี้
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พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
และการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กํ า หนดให้ ข้ า ราชตุ ล าการที่ มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการ ซึ่งมีอายุครบ
บริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา ๖๐ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป อาจขอไปดํ า รงตํ า แหน่ ง
อาวุโสได้
ผู้พิพากษาอาวุโสได้
แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการที่มีอายุครบ
๖๕ ปี บ ริ บู ร ณ์ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ที่ ดํ า รงอยู่ แ ละ
ให้ ไ ปดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ สจนกว่ า
จะพ้น จากราชการตามกฎหมาย
กํ า ห น ด ห้ า ม มิ ใ ห้ ผู ้ พ ิ พ า ก ษ า อ า วุ โ ส ดํ า ร ง แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโส
ตํ า แหน่ ง หรื อ ทํ า การแทนในตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนด ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ ทํ า การแทนในตํ า แหน่ ง
ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ที่ กํ า หนดในพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรมและ
เพิ่มเติมมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้ทําการแทน
โดยอาศัยลําดับอาวุโสในตําแหน่งด้วย
กําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือกเป็น แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโส
กรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.
ได้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการตุ ล าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ใน ก.ต. และเพิ่ ม เติ ม มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมและกรรมการ
ข้าราชการศาลยุติธรรม

๑๕
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

			 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
               ๑. ก�ำหนดให้อัยการอาวุโสไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการอัยการ
๒. ก�ำหนดให้ข้าราชการอัยการที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อไปด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโส
๓. ก�ำหนดให้ข้าราชการอัยการซึ่งมีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณให้ไป
ด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการ
๔. ก�ำหนดให้อยั การอาวุโสจะกลับไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือรักษาการในต�ำแหน่งข้าราชการ
อัยการปกติตามมาตรา ๓๒ รวมทั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนต�ำแหน่งปกติไม่ได้
๕. เพิ่มมาตรา ๘ ให้ข้าราชการอัยการซึ่งมิใช่อัยการอาวุโสที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ พ้นจากต�ำแหน่งที่ด�ำรงอยู่เมื่ออายุครบ ๖๔ ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒๕๕๘ และให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งอัยการอาวุโสได้ในปีงบประมาณถัดไปจนกว่าจะพ้นจากราชการ
				ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของส�ำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วยแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติสองฉบับนี้มีสาระส�ำคัญคือ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไข
เพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ขิ องธุรกิจเหมาะสม
กับสภาวการณ์และเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในปัจจุบนั โดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัตใิ นการก�ำกับดูแล
ตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตผู้ประเมินวินาศภัยตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้า
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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ประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การก�ำกับการท�ำธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยีตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองประชาชน
จากการฉ้อฉลประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ธุรกิจประกันภัยในการบริหาร
ความเสีย่ งของตนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท�ำประกันภัยทีส่ ามารถสร้างหลักประกันความมัน่ คง
ให้กับชีวิตรวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
				ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ารยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา
ต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ เป็นการก�ำหนดให้โรงงานยาสูบมีสถานะ
เป็นนิตบิ คุ คลโดยเปลีย่ นชือ่ เป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)” ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการยาสูบ
แห่งประเทศไทยก�ำหนดให้มีผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยก�ำหนดที่ตั้งส�ำนักงานอ�ำนาจหน้าที่
ทุนรายได้การเงินการบัญชีการตรวจสอบการก�ำกับดูแลการร้องทุกข์การสงเคราะห์และบทเฉพาะกาล
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