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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหนาที่เสนอแนะ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนตอคณะรัฐมนตรี กํากับดูแล
ตรวจสอบ และสงเสริมสถาบันการเงินประชาชนใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัตนิ ี้ กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง การจดทะเบียน การดําเนินการ การเพิกถอน การพนสภาพ รวมถึง
ประเภทหรือลักษณะของสถาบันการเงินประชาชน ออกระเบียบกําหนดคุณสมบัติของสมาชิก
พิจารณาใหความเห็นชอบคําขอการจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนการเปนสถาบันการเงินประชาชน
ตามขอเสนอแนะของธนาคารผูประสานงาน กําหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาบริการ
และผลตอบแทนของสถาบันการเงินประชาชน และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรี
และสาธารณชนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๒. กําหนดใหมธี นาคารผูป ระสานงาน โดยมีหนาทีส่ นับสนุน ชวยเหลือ และแนะนําการจัดตัง้
สถาบันการเงินประชาชน รับคําขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอนจากสถาบันการเงินประชาชนเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการ จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการทางการเงิน ระบบ
การโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอื่นใดที่จําเปน พัฒนาศักยภาพและความพรอม ทั้งในดานระบบ
การเงิน การบัญชี และการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหบริการทางการเงินแกสถาบันการเงิน
ประชาชน เปนตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางสถาบันการเงินประชาชน จัดทําระบบขอมูล
รวมถึงขอมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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๓. กําหนดใหสถาบันการเงินประชาชนจัดตั้งขึ้นเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
และตองมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมการใหบริการทางดานการเงินระดับชุมชนแกสมาชิก ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศกําหนด
๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีอํานาจหนาที่บริหารสถาบัน
การเงินประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได หรือผลประโยชนที่เกิด
จากเงินหรือทรัพยสนิ ของสถาบันการเงินประชาชน รวมถึงการจัดทําบัญชีของสถาบันการเงินประชาชน
ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับเกีย่ วกับการบริหารสถาบันการเงินประชาชน รับสมาชิกและจัดทํา
ทะเบียนสมาชิก ทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของสถาบันการเงินประชาชน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของสถาบันการเงินประชาชน และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
กําหนดหรือมอบหมาย
๕. กําหนดใหทนุ หรือทรัพยสนิ ของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบดวย เงินทีส่ มาชิกนํามา
ลงหุนหรือฝากไวกับสถาบันการเงินประชาชน เงินหรือทรัพยสินอื่นที่สถาบันการเงินประชาชนไดรับ
บริจาคโดยปราศจากเงือ่ นไขหรือขอผูกพันใด ๆ และดอกผล รายได หรือผลประโยชนทเี่ กิดจากเงินหรือ
ทรัพยสินของสถาบันการเงินประชาชน
๖. กําหนดใหสถาบันการเงินประชาชนมีอาํ นาจหนาทีใ่ หบริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก
กระทําการใด ๆ เพือ่ พัฒนาองคความรู คุณภาพชีวติ สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชน
ในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันการเงินประชาชนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๗. กําหนดใหภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันสิน้ ป ใหสถาบันการเงินประชาชนจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงิน เปดเผยงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการดําเนินการประจําปตอ สมาชิกและสาธารณชน
รวมทั้งจัดสงใหกับผูตรวจสอบ
๘. กําหนดใหผูอนุมัติใหสถาบันการเงินประชาชนดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการหรือ
เปนผูดําเนินการ หรือรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น ไดกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ
โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกและปรับ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. มอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และกรุงเทพมหานคร
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “ขอบัญญัติทองถิ่น”
๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถุเฉพาะทีม่ คี วามเกีย่ วของสัมพันธ และความสําคัญในระดับชุมชนและระดับ
ทองถิ่น โดยใหมีอํานาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่มิไดอยูในความครอบครองของผูใด
และมิไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนไว
๓. กําหนดใหโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนไวแลว กรมศิลปากรอาจ
ทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ มอบหมายใหเปนผูอ นุรกั ษ คุม ครอง รักษาและบํารุง
โบราณสถานนัน้ ทัง้ หมดหรือบางสวนก็ได รวมทัง้ สามารถออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ เรียกเก็บคาธรรมเนียม
การเขาชมจากประชาชนได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาํ หนด และรายไดทไี่ ดรบั
จากการดําเนินการดังกลาว เมือ่ หักสงกองทุนโบราณคดีตามอัตราทีอ่ ธิบดีกาํ หนดแลว ใหตกเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
๔. กําหนดใหโบราณสถานทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกาศขึน้ ทะเบียนแลว ใหมหี นาที่
อนุรักษ คุมครอง รักษา และบํารุงโบราณสถานนั้น รวมทั้งสามารถออกขอบัญญัติทองถิ่นเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการเขาชมจากประชาชนได
๕. กําหนดใหอธิบดีกรมศิลปากรมีอาํ นาจสัง่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระงับการดําเนินการใด ๆ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไว
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากโทษอาญาที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องกฎหมาย
รวม ๓ ประการ คือ
๑. หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต
๒. การดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑.
๓. ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
ไดจัดทําตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
(๑) ใหสว นราชการทีจ่ ะเสนอกฎหมายใหมหรือทีต่ อ งทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคตไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือทบทวนกฎหมาย
(๒) เห็นชอบใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญา แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
(๓) มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิดในประมวล
กฎหมายอาญา และการพิจารณาแยกโทษสําหรับนิตบิ คุ คลจากโทษสําหรับบุคคลธรรมดาตามขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง คือ
กรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษอาญา
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ เนื่องจากเห็นวา การกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมายตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดกรอบ
แนวทางไวนนั้ เปนการสะทอนสภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย กอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกบั พฤติกรรมทีเ่ ปนภัยคุกคามอยางแทจริง ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
ซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมากและมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหา
คดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิดทางอาญาที่ไมเหมาะสม ทําใหผูกระทําความผิด
ที่รับโทษอาญาโดยที่ไมสมควรไดรับ จะไดรับผลกระทบไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ
ในหลายเรื่อง เนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว (criminal record)
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหมคี ณะกรรมการอัยการ ประกอบดวย ประธาน ก.อ. ซึง่ ตองไมเปนพนักงานอัยการ
อัยการสูงสุดเปนรองประธาน รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโส จํานวน ๔ คน เปนกรรมการอัยการ
โดยตําแหนง กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน และอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการ
อัยการ เปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง และเปนเลขานุการ ก.อ.
๒. กําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูท รงคุณวุฒิ
ที่เปนบุคคลภายนอก
๓. กําหนดใหมกี ารเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูท รงคุณวุฒิ โดยหามกระทําการ
อันใดมีลักษณะเปนการหาเสียง
๔. กําหนดใหประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
๕. แกไขเพิม่ เติมกําหนดใหขา ราชการอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอืน่
ของรัฐในทํานองเดียวกัน และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใด
ในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหางหุนสวนหรือบริษัทที่มี
วัตถุประสงคมงุ หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนทีป่ รึกษาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิ จ ารณาแล ว และให เ สนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ต  อ ไป และมอบหมายให ห น ว ยงาน
และกองทุนอื่น ๆ ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคที่สอดคลองตามนัยมาตรา ๖ ของรางพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ ดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณตอไป
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. สถานะและวัตถุประสงคของกองทุน
(๑) ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล
(๒) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีสิทธิที่จะรับ
และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางทั่วถึง รวมทั้งใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพยจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
๒. เงินและทรัพยสินของกองทุน
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากเงินงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพเฉพาะในสวนสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิม ๑,๐๐๐ ลานบาท
(๓) เงินรายปที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๕) เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให เ ป น รายป ตามแผนการใช เ งิ น ที่ ค ณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว โดยใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงิน
๓. สิทธิประโยชนทางภาษี
ผูบ ริจาคเงินใหแกกองทุนมีสทิ ธินาํ จํานวนเงินทีบ่ ริจาคไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจาย
เชนเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร
๔. ขอบเขตการใชจายของกองทุน
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผขู าดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส โดยอาจดําเนินการ
โดยวิธีการใหเปลา ใหยืม หรือใหกูยืมก็ได
๕. คณะกรรมการบริหารกองทุนและสํานักงานกองทุน
ใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุน ทําหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทาง
การดําเนินงานของกองทุน โดยมีสํานักงานกองทุนทําหนาที่ในการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
๖. การกํากับและดูแล
นายกรัฐมนตรีเปนผูก าํ กับและดูแลการดําเนินกิจการของกองทุน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
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การเปลี่ ย นสถานะของมู ล นิ ธิ ศู น ย เ ตรี ย มความพร อ มป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
แหงเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) เปนองคการ
ระหวางประเทศ (รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนย
เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. ....)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของศูนยเตรียม
ความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
ทั้งนี้ มอบหมายให กต. จัดทําสัตยาบันสารเพื่อใหกฎบัตรมีผลผูกพันตอไป โดยใหยื่น
สัตยาบันสารเมื่อรางพระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว และมอบหมายให กต.
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง คือ
๑. กฎบัตรของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย
เป น การกํ า หนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย เ ตรี ย มความพร อ มป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ แ ห ง เอเชี ย
(Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) เปนองคการระดับภูมิภาคที่เปนอิสระไมแสวงหา
ผลกําไร มีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ มีการจัดการ การจัดสรรเจาหนาที่ และการดําเนินการ
ทีไ่ มเกีย่ วของกับการเมือง โดยมีความมุง หมายในดานวิทยาศาสตร การศึกษา การพัฒนา และมนุษยธรรม
และใหศูนยมีที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางเตรียมความพรอมสําหรับ
การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอชุมชนในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก โดยกําหนดใหภาคีผลู งนามกฎบัตร (ซึง่ ประกอบดวย ไทย กัมพูชา จีน ปากีสถาน บังกลาเทศ
เนปาล ศรีลังกา ฟลิปปนส และอินเดีย) เปนสมาชิกผูกอตั้งศูนย โดยสมาชิกไมตองจายคาสมาชิก
แตอาจบริจาคใหกองทุนของศูนยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ กฎบัตรจะยังไมมีผลใชบังคับจนกวารัฐภาคี
ผูลงนามกอตั้งจะใหสัตยาบันครบทุกประเทศ (ขณะนี้เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังมิไดใหสัตยาบัน)
และเมื่อกฎบัตรมีผลใชบังคับ ศูนยดังกลาวจึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
๒. รางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบตั ิ
แหงเอเชีย พ.ศ. ....
๒.๑ กําหนดใหพระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
๒.๒ กําหนดใหยอมรับนับถือวาศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชียมีฐานะ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
๒.๓ ใหศูนย ทรัพยสินและสินทรัพยของศูนย ตลอดจนเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศทีศ่ นู ยแตงตัง้ ใหปฏิบตั หิ นาที่ หรือไดรบั เชิญอยางเปนทางการใหมาปฏิบตั งิ านใหแกศนู ย
ไดรบั เอกสิทธิแ์ ละความคุม กันตามทีร่ ะบุไวในกฎบัตรของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบตั แิ หงเอเชีย
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

33-48-MAC6.indd 39

จุลนิติ

๓๙

7/12/18 11:56 AM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งความตกลงในเรื่องเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ที่จะทํากันตอไประหวางรัฐบาลไทยกับศูนยภายใตกรอบแหงกฎบัตรดังกลาว และใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล) ตามทีก่ ระทรวง
การคลัง (กค.) เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย การกําหนดทุนจดทะเบียนชําระแลว
ของบริษัทหลักทรัพย กําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่รัฐมนตรีกําหนด
เพิม่ เติม เพิม่ เติมอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
ก.ล.ต.) ปรับปรุงชองทางและวิธีการใชสิทธิของผูถือหนวยลงทุน ปรับปรุงองคประกอบ คุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกกรรมการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปรับปรุงอํานาจหนาทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ กําหนดใหจดั ตัง้ กองทุน
สงเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาตลาดทุนและสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและการเปรียบเทียบ
ความผิด

รางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการฝ า ยตุ ล าการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหผูพิพากษายอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดังกลาวยอมไดรับความคุมกัน
๒. กําหนดใหมคี ณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม ประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธาน
กรรมการ กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผูท รงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ คน ซึง่ เลือกจากขาราชการตุลาการ
ในศาลฎีกา จํานวน ๖ คน ศาลชั้นอุทธรณ จํานวน ๔ คน และศาลชั้นตน จํานวน ๒ คน และกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๓. กําหนดใหประธานศาลฎีกาเปนผูม คี าํ สัง่ ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม
เปนผูด าํ เนินการจัดใหมกี ารเลือกกรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผูท รงคุณวุฒิ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด
๔. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ไดแก ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ไมเปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการการเมือง เปนตน
๕. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบตั ิหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบงั คับ ยังคงอยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวากรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรมผูท รงคุณวุฒแิ หงพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะเขารับหนาที่ โดยใหประธานศาลฎีกาดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิม่ เติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. .... พรอมเอกสารประกอบงบประมาณ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหตงั้ งบประมาณรายจายเพิม่ เติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนจํานวนไมเกิน
๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เปนจํานวน
ไมเกิน ๑๐๐,๓๕๘.๐๗๗ ลานบาท และเพื่อชดใชเงินคงคลังเปนจํานวน ๔๙,๖๔๑.๙๒๓ ลานบาท
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑเกีย่ วกับการปลอยชัว่ คราวและการใชสทิ ธิ
ฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑเกีย่ วกับการปลอยชัว่ คราวและการใชสทิ ธิฟอ งรอง
ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสง
สํานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม
และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. การปลอยชั่วคราว
แกไขหลักเกณฑในการเรียกประกันและหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลย โดยขยายเพดาน “คดีมอี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ปขนึ้ ไป” เปน “คดีมอี ตั ราโทษจําคุก
อยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป”
๒. บุคคลที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหลบหนี
กําหนดใหในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี ใหศาล
มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลดําเนินการแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับผูตองหา
หรือจําเลยนั้น หรือถามีเหตุจําเปนก็ใหเจาพนักงานศาลมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
๓. การพิจารณาพิพากษาคดีที่ราษฎรเปนโจทก
กําหนดใหศาลสามารถมีคาํ สัง่ ไมประทับฟองคดีทรี่ าษฎรเปนโจทกกอ นนัดไตสวนมูลฟองได
หากเห็นวาโจทกใชสทิ ธิฟอ งโดยไมสจุ ริตหรือโดยบิดเบือนขอเท็จจริงเพือ่ กลัน่ แกลงหรือเอาเปรียบจําเลย
โดยโจทกจะยื่นฟองคดีนั้นอีกไมได
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตกิ ารประเมินมูลคา
ทรัพยสนิ เพือ่ ประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการ
๑.๑ รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๑.๒ รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็น
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๔. อนุมัติใหถอนรางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสิน พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ออกจากชั้นการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘
เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแกไขเพิ่มเติมคํานิยามใหมี
ความชัดเจนยิง่ ขึน้ กําหนดขอยกเวนอสังหาริมทรัพยทมี่ ใิ ชทรี่ าชพัสดุ แกไขเพิม่ เติมองคประกอบและอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการทีร่ าชพัสดุ กําหนดวิธกี ารของการโอนกรรมสิทธิข์ องทีร่ าชพัสดุ ทีร่ าชพัสดุอนื่
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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และทีร่ าชพัสดุซงึ่ ตัง้ อยูน อกราชอาณาจักรไทย กําหนดใหกระทรวงการคลังมีหนาทีป่ กครอง ดูแล บํารุง
รักษา และจัดหาประโยชนเกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุทงั้ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหา
ประโยชนในทีร่ าชพัสดุทไี่ มถอื เปนการรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ และเพิ่มเติมบทกําหนดโทษในกรณีที่บุคคลเขาไปในที่ราชพัสดุที่ไมไดรับอนุญาต
๒. รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ....
เปนการนําเนือ้ หาในหมวด ๑๑ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย (มาตรา ๑๐๕ ถึงมาตรา ๑๐๕ อัฏฐ) มาบัญญัตเิ ปนกฎหมายอีกฉบับหนึง่ ซึง่ มีสาระ
สําคัญคือ กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินมูลคาทรัพยสนิ กําหนดอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินและคณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสินประจําจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการประกาศใชบัญชีกําหนดมูลคาประเมินของทรัพยสิน กําหนดสิทธิคัดคานของเจาของ
ที่ดินในการประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดอํานาจในการประเมินมูลคาทรัพยสิน และกําหนดให
กรรมการประเมินมูลคาทรัพยสนิ กรรมการประเมินมูลคาทรัพยสนิ ประจําจังหวัด และพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต ก ารทุ  ม ตลาดและการอุ ด หนุ น ซึ่ ง สิ น ค า
จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี (๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) ทีอ่ ยูร ะหวางการตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
กระทรวงพาณิชยเสนอวา
๑. เนื่องจากบทบัญญัติในสวนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอุดหนุนซึง่ สินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีโครงสรางทีไ่ มสอดคลองกับความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization:
WTO) สงผลใหตองมีการพิสูจนเงื่อนไขเพื่อใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty:
CVD) มากกวาที่ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO กําหนด
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เปนภาระตออุตสาหกรรมภายในผูไดรับความเสียหายและตอหนวยงานไตสวนของไทย ดังนั้น สมควร
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวกับหมวดการอุดหนุน ใหสอดคลองกับความตกลงวาดวยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO ดังนี้
๑.๑ แกไขเพิ่มเติมลักษณะของการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึง
๑) การใหการอุดหนุนแกการสงออก และ ๒) การใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาในประเทศ
มากกวาสินคานําเขา เนือ่ งจากมาตรา ๒ (๒.๓) ของความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO กําหนดใหการอุดหนุนทั้ง ๒ ลักษณะ เปนการอุดหนุนที่เจาะจงโดยไมตอง
พิสูจนเงื่อนไข (deemed to be specific)
๑.๒ แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
๑) การใหอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ และ ๒) การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอ
ประโยชนของประเทศทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การพิจารณาใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน ตามความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO
๒. การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะทําใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
ลดปญหาและอุปสรรคใหกับอุตสาหกรรมภายในและหนวยงานไตสวนของไทย อีกทั้งสามารถนําไปใช
แกปญ
 หาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในประเทศทีเ่ กิดจากสินคาตางประเทศทีไ่ ดรบั การอุดหนุน
จากรัฐบาลของประเทศผูผลิตหรือผูสงออก ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติภายใต
พระราชบัญญัตดิ งั กลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพันธกรณีภายใตความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO
๓. กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัตินี้ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ
www.dft.go.th และของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยไดมี
การวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาว
โดยไดนําผลการวิเคราะหนั้นเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ
ตามแนวทางของมติคณะรัฐ มนตรี (๔ เมษายน ๒๕๖๐) เรื่อง แนวทางการจัดทําและการเสนอ
รางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. แกไขเพิ่มเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึงลักษณะการอุดหนุน
อีก ๒ ลักษณะ คือ การใหการอุดหนุนแกการสงออก ไมวาโดยทางนิตินัยหรือโดยทางพฤตินัย
ตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง และการใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาที่ผลิตในประเทศ
มากกวาสินคานําเขา
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๒. แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
๒.๑ การใหการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔
๒.๒ การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอประโยชนของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง
๑) กอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน
๒) ทําใหผลประโยชนทงั้ ในทางตรงและทางออมของประเทศตองสูญสิน้ หรือเสือ่ มเสีย
โดยเฉพาะผลประโยชนของขอลดหยอนที่ผูกพันไวตามขอตกลงของ WTO หรือ
๓) ผลกระทบอยางรายแรงตอประโยชนของประเทศตามลักษณะทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
และกําหนดใหการใชบทบัญญัตติ ามมาตรานีก้ บั สินคาเกษตรเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง

รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพงตลิ่งชัน
ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี
ศาลแพ ง ตลิ่ ง ชั น ศาลอาญาตลิ่ ง ชั น ศาลแพ ง พระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป และใหสาํ นักงานศาลยุตธิ รรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพงตลิง่ ชัน ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
๑.๑ การจัดตั้งศาล
๑) ใหจดั ตัง้ ศาลแพงขึน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา “ศาลแพงมีนบุร”ี “ศาลแพง
ตลิ่งชัน” และ “ศาลแพงพระโขนง”
๒) ใหจัดตั้งศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา “ศาลอาญามีนบุรี”
“ศาลอาญาตลิ่งชัน” และ “ศาลอาญาพระโขนง”
๓) กํ า หนดให ก ารเป ด ทํ า การของศาลดั ง กล า วประกาศโดยพระราชกฤษฎี ก า
๔) เมื่อศาลดังกลาวเปดทําการแลว ใหยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
และศาลจังหวัดพระโขนง
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๑.๒ อํานาจศาล
๑) กําหนดใหศาลดังกลาวเปนศาลชัน้ ตนตามพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม และมีอาํ นาจ
พิพากษาคดีแพงหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจศาลยุติธรรมอื่น แลวแตกรณี
๒) กําหนดใหเมื่อมีการเปดศาลดังกลาวแลว ใหโอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดตลิง่ ชัน ศาลจังหวัดพระโขนงไปยังศาลทีจ่ ดั ตัง้ ตามรางพระราชบัญญัตนิ ี้ แลวแตกรณี กําหนด
ใหบรรดากระบวนพิจารณาทีศ่ าลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิง่ ชัน และศาลจังหวัดพระโขนง ทีไ่ ดดาํ เนินการ
กอนวันเปดทําการของศาลที่จัดตั้งใหมตามรางพระราชบัญญัตินี้ เปนกระบวนการพิจารณาของศาล
ที่จัดตั้งขึ้นใหมดังกลาว แลวแตกรณี
๑.๓ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดใหกฎหมายที่อางถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัด
พระโขนง ที่มีอยูกอนวันเปดทําการศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหถือวากฎหมาย
ดังกลาวอางถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แลวแตกรณี
๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปนการแกไขบทบัญญัติวาดวยเขตอํานาจของศาลแพงและศาลอาญา ใหสอดคลองกับ
การจัดตั้งศาลในรางพระราชบัญญัติตามขอ ๑. รวมทั้งแกไขบทบัญญัติวาดวยการรับพิจารณา
และการโอนคดีในกรณีทคี่ ดีในศาลชัน้ ตนเปนคดีทอี่ ยูใ นอํานาจของศาลแขวงใหสอดคลองกับการจัดตัง้
ศาลดังกลาว และรองรับศาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหมในอนาคตที่มีฐานะเปนศาลชั้นตนดวย

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (แก ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา
โดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกา
และใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมในการประชุมไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง ไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวินิจฉัยปญหาในคดีใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดให
วินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
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๒. กําหนดใหทปี่ ระชุมใหญหรือทีป่ ระชุมแผนกคดีของศาลชัน้ อุทธรณหรือศาลฎีกา ประกอบดวย
ผูพิพากษาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูพิพากษาในศาลนั้น
หรือในแผนกคดีที่มีการประชุม และใหประธานแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธาน
ของศาลชั้นอุทธรณหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี หรือผูทําการแทน เปนประธาน คําวินิจฉัย
ของทีป่ ระชุมใหเปนไปตามเสียงขางมาก และใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงชีข้ าดในกรณีทคี่ าํ วินจิ ฉัย
ของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
๓. กําหนดใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมประชุมในที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีของศาล
ชั้นอุทธรณและศาลฎีกาไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
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