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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
				รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ....				
				คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... ซึง่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้พจิ ารณาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรับประเด็นข้อสังเกตเกีย่ วกับการบริหารจัดการแร่กอ่ นส่ง
ออกนอกราชอาณาจักร และการก�ำหนดมาตรการทางภาษีการส่งออกแร่ไปนอกราชอาณาจักร ไปเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ในการจัดท�ำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ต่อไป รวมทั้งร่วมกันพิจารณาออกกฎกระทรวงก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องและมีความเป็นกลางในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง และร่วมกัน
พิจารณาทบทวนค�ำสั่งที่มีผลเป็นการใช้บังคับเป็นการทั่วไปให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส�ำหรับการก�ำกับดูแลการส�ำรวจและการท�ำเหมืองเพือ่ ให้มอี ตั ราก�ำลัง
เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอหรือน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการก�ำกับดูแล และการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ที่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วง รวมถึงอนุบัญญัติที่จะออกตามความ
ในพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ ควรจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นัน้ กระทรวง
อุตสาหกรรมรับข้อสังเกตดังกล่าวไปด�ำเนินการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และแจ้งให้
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
				รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแสะสังคม พ.ศ. .... โดยกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ด� ำ เนิ น การยกร่ า งระเบี ย บการสรรหากรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และด�ำเนินการปรับโครงสร้างของกระทรวง
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ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในส่วนของส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ รองรับกับภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งได้มอบหมายให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ตลอดจนได้ มี ก าร
ประสานแจ้งส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนมีการยุบเลิกส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้ว
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
				 รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ )
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
				 ๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค�ำพิพากษา
หรือค�ำสัง่ ) ซึง่ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีขอ้ สังเกตเห็นควรแก้ไขเพิม่ เติมเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวมทั้งควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ตลอดจนเจ้าหน้าทีต่ ามค�ำพิพากษาและลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา และควรให้
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบกฎกระทรวง ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องว่ามีบทบัญญัติใด
ขัดหรือแย้งกับร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีห้ รือไม่ หากมีควรแก้ไขให้สอดคล้องกัน อีกทัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับ
ร่างมาตรา ๓๑๑ ที่ก�ำหนดให้การบังคับคดีสามารถยึดสิทธิของลูกหนี้ตามค�ำพิพากษาตามใบอนุญาต
ประทานบัตร อาชญาบัตร สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอืน่ ของลูกหนีต้ ามค�ำพิพากษา การทีบ่ คุ คลใดจะได้รบั
อนุญาตประทานบัตร หรือสิทธิอย่างอืน่ ดังกล่าวมีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการรับอนุญาต
ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะในการบังคับคดีดังกล่าว กรมบังคับคดีควรก�ำหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนด�ำเนินการ และข้อสังเกตกรณีผู้ประกันผิดสัญญา
ปล่อยชั่วคราวไม่ส่งตัวจ�ำเลยต่อศาลตามก�ำหนดต้องมีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๑๙ และการบังคับคดีกรณีผู้ต้องโทษปรับที่ไม่ช�ำระค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙/๑ เป็นมาตรการบังคับในทางอาญา ซึ่งกฎหมายปัจจุบันให้น�ำกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดให้
เจ้ า พนั ก งานศาลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง และพนั ก งานอั ย การมี สิ ท ธิ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ผู ้ ท รงสิ ท ธิ ต าม
มาตรา ๓๒๔ (๔) และข้อสังเกตเกีย่ วกับการสนับสนุนอัตราก�ำลัง งบประมาณ และค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กั บ ภารกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ให้ แ ก่ ก รมบั ง คั บ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม ตามที่ ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
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๒. ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค�ำพิพากษา
หรือค�ำสั่ง) เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ส�ำนักงบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะ
สมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษี
เงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เกีย่ วกับการบริหารจัดการปิโตรเลียมเพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การแต่งตัง้ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปิโตรเลียม การแบ่งปันผลผลิตตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการจัดตัง้
บรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติ (National Oil Company : NOC) ตามทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
๒. ให้ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี น� ำ เหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ิ โ ตรเลี ย ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตริ วม ๒ ฉบับ ในเรือ่ งนีใ้ นการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส�ำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในภาพรวม
แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางแพ่งเพือ่ ความเสียหายจากมลพิษน�ำ้ มัน พ.ศ. ....   
				คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน�้ำมัน พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก้ไขชื่อ
ร่างพระราชบัญญัติจากเดิมชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น�้ำมัน พ.ศ. ....” แก้ไขเป็น “ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษ
น�้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนดวิธีการปฏิบัติให้ทันกับ
การทีร่ า่ งพระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใช้บงั คับ เช่น การออกข้อก�ำหนดของศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ และการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้และ
ท�ำหน้าที่ประสานงานกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน�้ำมัน ควรจะต้อง
แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษได้ทราบถึงสิทธิในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน
๒. ให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ� เหตุผลของร่างพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางแพ่ง
ต่อความเสียหายจากมลพิษน�ำ้ มันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเรี ย กเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ ชดใช้ ค วามเสี ย หาย
อันเนื่องมาจากมลพิษน�้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....    
				คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน�้ำมัน
อันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติจากเดิม
ชือ่ “ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพือ่ ชดใช้ความเสียหาย อันเนือ่ ง
มาจากมลพิษน�ำ้ มันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” แก้ไขเป็น “ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเรียกเงินสมทบเข้ากองทุน
ระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน�้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” แก้ไขค�ำปรารภ
และเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตนิ ี้ และมีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมเกีย่ วกับการก�ำหนดวิธกี ารและข้อก�ำหนด
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ปฏิบัติให้ทันกับการบังคับใช้ การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย และ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ โดยน�ำเอาสนธิสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญาทีเ่ ป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษมาก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึง่
ของกฎหมาย และเพิม่ เติมเฉพาะการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องหรืออืน่ ๆ เท่าที่
จ�ำเป็น
๒. ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบ
เข้ากองทุนระหว่างประเทศเพือ่ ชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน�ำ้ มันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ เป็ น เหตุ ผ ลของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ใ นการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณา
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษ
ปรับในภาค ๒ ความผิด)    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) โดยกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบหลักการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีขอ้ สังเกตเพิม่ เติม
ในประเด็นการเพิม่ อัตราโทษจ�ำคุก มีปจั จัยอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงหลายประการ เช่น สถานการณ์ดา้ นปริมาณ
คดีในแต่ละช่วงระยะเวลา เป็นต้น และจะต้องมีการเปรียบเทียบอัตราโทษทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้อตั ราโทษจ�ำคุกสูงผิดปกติไปจากโทษในความผิดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน รวมทัง้ ต้องค�ำนึงถึงการบังคับใช้
กฎหมายและการบังคับโทษประกอบด้วย และควรพิจารณาถึงกฎหมายเฉพาะในเรื่องดังกล่าว เช่น
กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ซึง่ ก�ำหนดโทษไว้
โดยเฉพาะแล้วส�ำหรับความผิดที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับประเด็นตามข้อสังเกต
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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ดังกล่าวเพื่อท�ำการศึกษาก�ำหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมทั้งระบบต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ และแจ้งให้สำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ทราบต่อไป
				รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....    
			 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ซึ่งรักษาการตามกฎหมายพิจารณาทบทวนและด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ซึ่งได้มีการแก้ไขอัตราโทษในบทก�ำหนดโทษให้มีความเหมาะสม โดยถืออัตราโทษจ�ำคุก
หนึง่ ปี ต่ออัตราโทษปรับสองหมืน่ บาท เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั โดยขณะนีส้ ำ� นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบและรวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ที่ มี อั ต ราโทษปรั บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ด ส่ ว นกั บ อั ต ราโทษจ� ำ คุ ก ที่ ก ฎหมายทั่ ว ไปก� ำ หนดตามข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการเพือ่ ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน
และจะได้ประสานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบต่อไป ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิน่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... โดยกรุงเทพมหานครได้กำ� หนดเป็นมาตรการระยะยาวเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมีกลยุทธ์การวางแผนก�ำลังคนของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนก�ำลังคน
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ มีกลยุทธ์
พัฒนาระบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย มีการศึกษาแนวทางการจ้างงาน
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะท�ำให้กรุงเทพมหานครไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือ
ค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานครจะจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
เพื่อให้บริการประชาชน โดยลดขั้นตอนการท�ำงานและส่งเสริมการใช้ก�ำลังคนในลักษณะ MultiSkill
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ โดยมีกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส�ำหรับการเข้าสู่ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญแบบกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่ประกอบด้วยเงินสมทบของรัฐ
และเงินสะสมของสมาชิกกองทุน อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษารูปแบบของกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เพือ่ จะได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการจ้างทีป่ รึกษาในการจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการต่อไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัตสิ ถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การศึ ก ษาและการกี ฬ า  สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ผลการพิ จ ารณาศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัตสิ ถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แล้วเห็นด้วยในหลักการของการทบทวนความเหมาะสม
ของพระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ มี ข ้ อ สั ง เกตบางประการเกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และแจ้งให้
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ร่างพระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
				พระราชก�ำหนดดังกล่าว มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ปรับปรุงบทนิยามค�ำว่า “ประมงพาณิชย์” “เรือประมง” และ “เรือไร้สัญชาติ” และ
เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “เรือขนถ่ายสัตว์น�้ำ” และ “โรงงาน”
๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการท�ำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์
๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสั่งหยุดประกอบกิจการหรือปิดโรงงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับสัตว์น�้ำและเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการท�ำงานของคนประจ�ำเรือ
๔. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
๕. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการท�ำประมง และการขนถ่ายสัตว์น�้ำ
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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๖. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการน�ำเข้าสัตว์น�้ำและการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย
๗. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ใช้ท�ำการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรือประมง และสัตว์น�้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้�ำที่มีไว้หรือ
ได้มาจากการท�ำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๘. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครองและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
ก�ำหนดมาตรการทางปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๙. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑๐. ก�ำหนดมาตรการในการรื้อถอนเครื่องมือท�ำการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ
ในที่จับสัตว์น�้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๑. ก�ำหนดบทลงโทษในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
อธิบดี และปรับปรุงบทก�ำหนดโทษในกรณีผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระท�ำความผิด
เป็นคนประจ�ำเรือ
๑๒. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชก�ำหนด
		
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. .... โดยกระทรวงยุตธิ รรมได้ดำ� เนิน
การรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในภาพรวมเห็นด้วยตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ โดยจัดให้มีการขึ้นทะเบียน อาทิ
กระทรวงการคลังเห็นว่าควรที่จะใช้สินเชื่อพิโคไฟแนนซ์ไปก่อน ซึ่งถ้าประสบความส�ำเร็จจะทดแทน
หนี้นอกระบบไปได้ในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดาที่จะให้มาจดทะเบียน
ตามข้อสังเกตดังกล่าวนั้น กระทรวงการคลังจะน�ำไปพิจารณาในระยะต่อไป และส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเรือ่ งการเข้ามาจดทะเบียนของเจ้าหนีเ้ งินกูน้ อกระบบ หากเป็นเจ้าหนี้
เงินกู้ที่ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาจดทะเบียนกับภาครัฐจะเป็นการน�ำเงินที่ได้จากการกระท�ำ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาอยู่ในรูปแบบของการกระท�ำที่ถูกกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการฟอกเงิน
ในรูปแบบหนึง่ รวมทัง้ มีความเห็นเพิม่ เติมในประเด็นกรณีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดทีเ่ ข้าองค์ประกอบความผิด
ฐานอัง้ ยีต่ ามประมวลกฎหมาย ตามมาตรา ๒๐๙ ควรทีจ่ ะต้องด�ำเนินคดีในความผิดฐานอัง้ ยีน่ นั้ เห็นว่า
ความผิดฐานเป็นอัง้ ยีม่ คี ดีขนึ้ สูก่ ระบวนการพิจารณาของศาลค่อนข้างน้อย หน่วยงานต่าง ๆ ควรจะท�ำงาน
เสริมร่วมกัน เช่น กรมสอบสวนคดีพเิ ศษทีด่ ำ� เนินการในเรือ่ งของการกูย้ มื เงิน หรือกรมสรรพากรก็จะท�ำให้
มาตรการปราบปรามมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
แจ้งรายละเอียดการท�ำสัญญา  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแลมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรกระท�ำการแบ่งสัญญาหรือกระท�ำการใด ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามร่างพระราชบัญญัตฯิ
ในส่วนการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองของพระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่า
จะสามารถจัดท�ำให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ นี้ ข้อสังเกตอืน่ ๆ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาพิจารณาต่อไป
ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้สำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
				รายงานผลการพิ จ ารณาตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่า  นิยามค�ำว่า  “บริการ” ครอบคลุมการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ทุกประเภทอยู่แล้วและยังสอดคล้องกับหลักกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นสากล ส่วนการให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีรายได้ที่เพียงพอในการท�ำงานจะได้หาแนวทาง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการวิธีการงบประมาณและระเบียบของทางราชการ เพื่อให้สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป นอกจากนีร้ า่ งพระราชบัญญัตนิ ี้
ครอบคลุมการก�ำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรมของผูป้ ระกอบธุรกิจร้านค้าของผูป้ ระกอบการ
ให้สิทธิ (Franchisor) กับร้านค้าที่ได้รับสิทธิประกอบการ (Franchisee) ของตน หรือกับร้านค้าปลีก
ก.ค. - ส.ค. ๖๐
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

ขนาดเล็กหรือผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว โดยอาจพิจารณาให้มีกฎหมายมาก�ำกับดูแล
เป็นการเฉพาะในแต่ละธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าในภาพรวม ส�ำหรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการสอบสวนในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีอำ� นาจก�ำหนดระเบียบข้อบังคับในการสืบสวนสอบสวนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว และการรวมธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัตินี้มุ่งเน้นการก�ำกับดูแลเฉพาะการรวม
ธุรกิจของผูป้ ระกอบธุรกิจรายใหญ่เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดทางการค้าและการมีอำ� นาจเหนือตลาด
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ และแจ้งให้สำ� นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
				รายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงพลังงานได้ด�ำเนินการบริหารจัดการ
ปิโตรเลียมตามหลักการด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลที่มีการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเหมาะสมกับทุกภาคส่วน ส�ำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการปิโตรเลียมในอนาคต กระทรวงพลังงานจะได้คำ� นึงถึงการพิจารณาผูท้ มี่ คี วามสามารถ
เกีย่ วกับเรือ่ งการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การคุม้ ครองสุขภาพประชาชน และการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตินี้ด้วย รวมทั้งในการออก
ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาท�ำสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแต่ละครั้ง กระทรวงพลังงานจะน�ำ
การแบ่งปันผลผลิตในอัตราที่เป็นขั้นบันไดมาปรับใช้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
และสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนในประเด็นการจัดตั้ง
บรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ (National Oil Company : NOC) กระทรวงพลังงานเห็นว่าควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้ง รวมถึงรูปแบบ รายละเอียด และวิธี
การจัดตัง้ บรรษัทน�ำ้ มันแห่งชาติ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการควรมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้
สามารถท�ำการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกมิติ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
และแจ้งให้ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป
๒. มอบหมายให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมันแห่งชาติ
(National Oil Company : NOC) รวมทั้งรูปแบบ รายละเอียด และวิธีการจัดตั้งบรรษัทน�้ำมัน
แห่งชาติให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป
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