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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 ทีส่ำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามทีก่ระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 กำหนดให้ตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหารได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง	โดยการ 
เปรยีบเทียบกบัคา่ตอบแทนและเงนิประจำตำแหนง่ของผู้พพิากษา	หรอืตุลาการศาลอื่น	และพนกังานอยัการ	
แล้วแต่กรณี	 และเพิ่มบทบัญญัติให้ตุลาการศาลทหารมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคด	ี 
กับให้มีอำนาจปกครองบังคับบัญชา	 จ่าศาลทหารและเจ้าหน้าที่ประจำศาลทหาร	 ตลอดจนให้ยกเลิก 
อำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารในการสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
	 ๒)	 กำหนดให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย	เว้นแต่
คดีทีจ่ำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร	 และให้การพิพากษาคดีของศาลทหารสอดคล้องกับมาตรา	 ๑๙๒	 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 	 และกำหนดให้ผู้เสียหายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่อยูใ่นอำนาจ 
ศาลทหารมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติ	 และมีสิทธิแต่งทนายว่าต่าง	 และให้จำเลย 
มีสิทธแิตง่ทนายแกต้า่งไดท้ั้งในเวลาปกตแิละในเวลาไม่ปกติ	และใหศ้าลทหารต้ังทนายใหแ้กจ่ำเลยโดยให้
ศาลจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายที่ศาลตั้ง	
	 ๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอุทธรณ์และฎีกา	ระยะเวลาอุทธรณ์และฎีกา	และกำหนดให้คู่ความอาจ 
อทุธรณค์ำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทหารในเวลาไมป่กตติ่อศาลอาญาศกึ	หรือศาลทีพ่ิจารณาพพิากษา 
คดีแทนศาลอาญาศึกได้	 และให้คดีถึงทีสุ่ดในศาลทหารกลาง	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้คู่ความสามารถ 
อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด	 แก้ไขหลักเกณฑ์ในการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง 
และกำหนดใหมี้การอนญุาตให้ฎกีาในคดีท่ีตอ้งหา้มมใิหฎ้กีาในปญัหาขอ้เท็จจรงิโดยตลุาการพระธรรมนญู 
หรือรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยหัวหน้าอัยการทหาร	
	 ๔)	 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิการบงัคบัคดีในกรณหีญิงมีครรภ์ต้องคำพพิากษาใหป้ระหารชวีติ	และกำหนด 
หน้าทีข่องศาลทหารชั้นต้นทีต่้องส่งสำนวนคดีทีพ่ิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปยัง 
ศาลทหารกลาง	
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  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคล 
  เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์ พ.ศ.  ๒๕๔๐  
  พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ 
การแปลงสินทรพัย์เปน็หลกัทรพัย์	พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	....	ท่ีสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ 
ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 โดยการกำหนดให้กระทำได้โดย 
นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันจากผู ้จำหน่ายสินทรัพย	์
และทำการออกและจำหน่ายหลักทรัพย	์ โดยนำเงินทีไ่ด้รับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวมาชำระ 
แก่ผูจ้ำหน่ายสินทรัพย์	 รวมทัง้จะชำระหนี้แก่ผู ้ถือหลักทรัพย์ตามกระแสรายรับทีเ่กิดจากสินทรัพย์ 
ที่รับโอนมาหรือที่รับไว้เป็นหลักประกันนั้น	ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
	 ๒)	 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิโดยการกำหนดใหน้ติิบุคคลเฉพาะกจิมีอำนาจและหนา้ท่ีในการรบัโอนสนิทรพัย์	 
หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน	 ออกหลักทรัพย์จำหน่ายแก่ผู้ลงทุน	 ทำสัญญากับบุคคลต่าง	ๆ 	 เพื่อ 
ประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ	 ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ 
ในโครงการที ่ได้รับอนุมัติ	 รวมทัง้การลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทีร่ับโอนมาตามที ่ 
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	อนุญาต	ตลอดจนดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศกำหนด
	 ๓)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ	การสิ้นสุดลงของ 
นิติบุคคลเฉพาะกิจ	โดยนอกจากการสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่สำนักงาน	ก.ล.ต.	เพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว
หากนิติบุคคลเฉพาะกิจมีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลือซึ่งตามโครงการกำหนดให้โอนคืนนั้น	 ให้โอนคืน 
เป็นสิทธิของผู้จำหน่ายสินทรัพย์
	 ๔)	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณีที่ผู้เสนอโครงการได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง	 หรือกรณีทีน่ิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งเป็นนิติบุคคลได้กระทำการ 
นอกจากท่ีกำหนดไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนมัุต	ิกรรมการ	ผู้จดัการ	หรอืบคุคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการดำเนนิ
งานของนิตบุิคคลนั้น	ตอ้งระวางโทษจำคกุไม่เกนิ	๑	ป	ีหรอืปรบัไม่เกนิ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืท้ังจำท้ังปรบั	
เวน้แตจ่ะพิสูจนไ์ดว้า่ตนมิไดม้สีว่นในการกระทำความผดินั้น	และในกรณท่ีีนติิบุคคลมิได้จัดการอนัสมควร
เพื่อปกปักรักษาทรัพย์และประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือแจ้งการครอบครอง 
ทรัพย์สินหรือเอกสารของนิติบุคคลเฉพาะกิจให้ผู้แทนชั่วคราวทราบภายในระยะเวลาที่สำนักงาน	 ก.ล.ต.	
กำหนด	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกิน	 ๖	 เดือนหรือปรับไม่เกิน	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจำทัง้ปรับ	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ 
มีส่วนในการกระทำความผิดนั้น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓
  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
  พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
  ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎหมายตามแผน 
  พัฒนากฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๑) 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 
ตามทีส่ำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ	 รวม	 ๔	 ฉบับ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	คือได้กำหนด 
บทนิยามคำวา่	“ก.อ.”	“ขา้ราชการฝา่ยอยัการ”	และคำวา่	“พนกังานอยัการ”	และกำหนดใหอ้งคก์รอยัการ 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการขา้ราชการอยัการ	(ก.อ.)	อยัการสงูสดุและพนกังานอยัการอื่น	โดยมสีำนกังาน 
อัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ	 มีฐานะเป็นส่วนราชการทีอ่ิสระในการบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	
การดำเนินการอืน่	 และเป็นนิติบุคคลโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคลและ 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน	ตลอดจนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอัยการสูงสุด	
	 โดยการกำหนดให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลทุกศาล	 และกำหนดอำนาจ 
หน้าท่ีของพนกังานอยัการ	โดยใหพ้นกังานอยัการมีดุลพนิจิในการพจิารณาสั่งคดี	และใหก้ารปฏิบัติหนา้ที่ 
ของพนักงานอัยการได้รับความคุ้มครอง	 และหากผู้เสียหายประสงค์จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องว่าพนักงาน 
อัยการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ท่ีโดยมชิอบกใ็หย่ื้นคำรอ้งเปน็หนงัสอืตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ความเทีย่งธรรมในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานอัยการ	 (ก.ต.อ.)	 เพื่อให้	 ก.ต.อ.	 วินิจฉัยคำร้องของ 
ผู้เสียหายอันเนื่องจากการ	“ใช้ดุลพินิจ”	ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ	

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้ยกเลิก 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และได้กำหนดบทนิยาม 
คำว่า	“ข้าราชการฝ่ายอัยการ”	และคำว่า	“ก.อ.”	โดยกำหนดให้ข้าราชการฝ่ายอัยการมี	๒	ประเภท	คือ	
ขา้ราชการอยัการและขา้ราชการธรุการ	และกำหนดในเรื่องอตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่	การรบั 
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 การปรับขั้นต่ำขั้นสูงของเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 ตลอดจน 
บำเหน็จบำนาญเครื่องแบบและการแต่งกาย	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอัยการคณะหนึ่ง	 เรียกโดยย่อว่า	“ก.อ.”	และอำนาจหน้าที่ 
ของ	ก.อ.	ตำแหนง่และชั้นของขา้ราชการอัยการ	และการได้รบัเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง่	หลกัเกณฑ ์
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การบรรจุ	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อนขั้นเงินเดือน	 การพ้นจากตำแหน่ง	 วินัย	 การรักษาวินัย	 และการลงโทษ 
ข้าราชการอัยการ	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก	 การทดสอบความรู้	 และการคัดเลือก 
พิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ	 ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติของข้าราชการธุรการ	 และหลักเกณฑ ์
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง	 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	การสรรหา	การบรรจุ	
การแต่งตั้ง	 การดำเนินการทางวินัย	 การอุทธรณ์	 การร้องทุกข์	 และการรักษาจริยธรรมและจรรยาของ 
ข้าราชการธุรการด้วย

 ๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญคือ  
ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โดยยกเลิกบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งเขตของสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	๓๑	และมาตรา	๓๔	
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

 ๔. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญคือ	 
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยยกเลกิบทบญัญตัเิกี่ยวกบั 
สถานะสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	 ๔๖	 เพื ่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	

  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
  พ.ศ. .... 
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญัติคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ	พ.ศ.	....	ท่ีสำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 
ก่อนนำเสนอสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า	 “ผู้เสียหาย”	 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ	อำนาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการโดยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและเป็นธรรม	และต้องยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ	 การพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	และค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการ	รวมท้ังได้แก้ไขสถานะสำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตกิำหนด	โดยกำหนดให ้
เป็นส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยูภ่ายใต้การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
	 ได้กำหนดให้บุคคลทีถู่กละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิร้องเรียน 
โดยทำคำร้องเป็นหนังสือหรือร้องเรียนโดยวิธีอื่นได	้ และได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่าง 
คณะกรรมการและสำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิโดยใหค้ณะกรรมการสามารถมอบหมาย 
ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการแทนในเรื่องการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง 
ในเบือ้งต้นได้	 ตลอดจนได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจฟ้องคดีต่อ 
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เรื่อง  รา่งพระราชบัญญัติข้ันตอนและวิธีการจัดทำหนังสอืสญัญา  
  พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขั ้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา	 พ.ศ.	 ....	 
ซึ่งได้แก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ 
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	
คือ	ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	“หนังสือสัญญา” หมายความว่า ความตกลงเป็นหนังสือระหว่างรัฐบาลไทย 
หรือราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร	 และได้กำหนดให้การจัดทำ 
หนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	อนัได้แก่หนังสือสัญญา 
ดังต่อไปนี้	ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
	 	 (๑)	 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย	หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
	 	 (๒)	 หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
	 	 (๓)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
	 	 (๔)	 หนังสือสัญญาทีมี่ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง
	 	 (๕)	 หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ	
	 	 ทั้งนี้	 ยังได้กำหนดขั้นตอน	 วิธีการ	 และหลักการเกณฑ์ในการจัดทำหนังสือสัญญาอื่นทีม่ิใช่ 
หนังสือสัญญาตามมาตรา	๔	ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	และกำหนดห้ามมิให้หน่วยงาน 
ของรฐัท่ีมิได้รบัมอบอำนาจจากคณะรฐัมนตรทีำความตกลงกบัรฐับาลตา่งประเทศ	รฐัตา่งประเทศ	องคก์าร 
ระหว่างประเทศ	 หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ	 ให้มีผลเช่นเดียวกับหนังสือสัญญาตามมาตรา	 ๔	
รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการการจัดทำกรอบการเจรจาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 และได้กำหนด 
ให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอหนังสือสัญญาต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการลงนาม	 โดยในกรณีที ่
หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับเมื่อมีการลงนาม	 โดยไม่ต้องแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันในภายหลัง	 และ 
ในกรณีมีหนังสือสัญญาที่มีผลใช้บังคับเมื่อมีการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันก่อนแสดงเจตนาให้มีผล 
ดังกล่าว	 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอหนังสือสัญญานั้นต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	 ซึ่งการดำเนินการเพื่อ 
จดัทำหนังสอืสญัญาใดท่ีรฐับาลไทยหรอืราชอาณาจกัรไทยยังมไิดแ้สดงเจตนาใหม้ผีลผกูพนั	ใหด้ำเนนิการ 
ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี 	้ และให้ถือว่าการดำเนินการทีไ่ด้ทำไปแล้วเป็นการดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้แล้ว
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  เรื่อง รา่งพระราชบัญญตัมิาตรการของฝา่ยบรหิารในการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่ง 
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมี 
สาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 มีอำนาจรับหรือพิจารณาเรื่องทีมี่ผู้กล่าวหาในขณะที่ 
ผูถู้กกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐไปแล้วไม่เกิน	 ๕	 ปี	 เว้นแต่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ 
ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แต่ต้องเริ่มดำเนินการภายใน	 ๑๐	ปี	 นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้	โดยให้คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้	แม้ภายหลังเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผูถู้กกล่าวหาจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว	 และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติของคณะกรรมการ	 ป.ป.ท.	 ต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม 
ระเบียบที่คณะกรรมการ	ป.ป.ท.	กำหนด

  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ทีส่ำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 
แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	 วิธีการ 
และขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 แล้วให้นำไปใช้กับการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยอนุโลม	ดังนี้

 ๑) วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
	 	 (๑)	 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ต้องเป็นผูม้ีสิทธิเลือกตั้งอยูใ่นวันทีย่ืน่คำร้องขอต่อประธานรัฐสภา	 กรณีถ้าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่าง 
พระราชบัญญัติต้องมผีู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และกรณีการเสนอญัตติ 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า	๕๐,๐๐๐	คน
	 	 (๒)	 การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธาน 
รัฐสภาต้องมีผูร้ิเริ ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 โดยแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็น 
หนังสือพร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติ	 หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
แก้ไขเพิ่มเติมและบันทึกประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 และรายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วย 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ	หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง 
ราชการหรอืหนว่ยงานของรัฐท่ีมีรูปถา่ยสามารถแสดงตนได	้และมหีมายเลขประจำตวัประชาชนของผู้นั้น	
เมือ่ได้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญแล้ว	 หากผู้ริเริ ่มประสงค์ทีจ่ะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้
ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 ก็สามารถกระทำได้จนกระทั่งก่อนที่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื ่อเข้าร่วมเสนอ 
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ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 ทั้งนี้	 ผู้ริเริ่มต้องจัดส่งร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและบันทึกประกอบที่แก้ไขใหม่นั้นแก่ประธานรัฐสภาพร้อมหนังสือ 
แจ้งด้วย	 อนึ่ง	 ในกรณีทีผู่้ริเริ่มประสงค์จะเสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องใดหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 
แกไ้ขเพิ่มเตมิ	แตยั่งไม่อาจจดัทำรา่งหรอืเหน็วา่รา่งท่ีจะเสนอนั้นยังไมเ่ปน็ไปตามหลกัการหรอืสาระสำคญั 
ทีต่้องการเสนอ	 ผู้ริเริ่มนั้นจะให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหน่วยงานทีดู่แลเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติต่าง	ๆ 	ทีต่้องนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร	 ช่วยเหลือในการยกร่างหรือปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ก่อนที่จะแจ้งประธานรัฐสภาก็ได้

 ๒) การรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ผู้ริเริ่มสามารถดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ 
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้	 และเอกสารการลง 
ลายมือชื่อของผู้มีสทิธเิลอืกต้ังทกุแผน่ต้องปรากฏขอ้ความใหผู้้ลงลายมอืชื่อไดท้ราบวา่เปน็การลงลายมอืชื่อ 
เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติใดหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องใด	สถานที่ในการตรวจสอบ 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงลายมือชื่อ	
ไดแ้ก	่ชื่อตวัและช่ือสกุล	และหมายเลขประจำตวัประชาชน	รวมท้ังตอ้งแนบสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน	 
บัตรประจำตัวประชาชนทีห่มดอาย	ุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ทีม่ีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้	 และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้นั ้น	 และเมื่อใดทีม่ีผู ้มีสิทธิ 
เลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติได้จำนวนไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 หรือกรณีการเสนอ 
ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ให้ผู้ริเริ่มยืน่คำร้องขอต่อประธาน 
รัฐสภา	พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

 ๓) การตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสทิธิเข้าชื่อเสนอรา่งพระราชบญัญัตหิรอืญัตตขิอแก้ไขเพิ่มเตมิ 
รัฐธรรมนูญ	 เมือ่ประธานรัฐสภาตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่ามีลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถึง	
๑๐,๐๐๐	คน	หรือไม่ถึง	๕๐,๐๐๐	คน	แล้วแต่กรณีหรือมีเอกสารไม่ถูกต้อง	 ให้ประธานรัฐสภามีอำนาจ 
แจ้งเป็นหนังสือเพื่อคืนเรื่องไปยังผู้ริเริ่มเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน	 แต่หากประธานรัฐสภาเห็นว่า 
ถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องจัดให้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	(เว็บไซต์)	 
และจัดเอกสารไว้ให้ประชาชนตรวจสอบด้วย
	 	 ทัง้นี	้ในกรณผีู้มีชื่อเปน็ผู้เขา้ชื่อเสนอรา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู 
เห็นว่าตนมิได้เข้าร่วมลงชื่อด้วย	ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อของตนออกต่อประธานรัฐสภา 
หรือผูท้ีป่ระธานรัฐสภาแต่งตั้งภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อดังกล่าว	 แต่หากพ้นระยะเวลา 
คัดค้านแล้วให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
เป็นรายชื่อที่ถูกต้อง	และหากปรากฏว่ามีลายมือชื่อไม่ถึง	๑๐,๐๐๐	คน	หรือไม่ถึง	๕๐,๐๐๐	คน	แล้วแต่ 
กรณี	 ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ริเริ่มทราบเพื่อจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมภายใน	 ๓๐	 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 และหากผู้ริเริ่มไม่ดำเนินการหรือไม่อาจจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมจนครบจำนวน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้	ให้ประธานรัฐสภาแจ้งเป็นหนังสือ	เพื่อจำหน่ายเรื่องต่อไป
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 ๔) การตรวจสอบหลักการและเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาได้	 
ต้องเป็นร่างพระราชบัญญัติที ่มีหลักการเกี ่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยหรือแนวนโยบาย 
พื้นฐานแห่งรัฐตามทีบ่ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 สำหรับญัตติขอแก้ไขเพิ ่มเติม 
รัฐธรรมนูญต้องมิใช่กรณีทีม่ีผลเป็นการเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ

 ๕) บทกำหนดโทษ 	 กำหนดความผิดและอัตราโทษสำหรับความผิดฐานให้	 ขอให้	 หรือรับว่า 
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวริเริ่มเข้าชื่อหรือร่วม 
ลงชื่อเสนอกฎหมาย	 และความผิดฐานหลอกลวง	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 หรือใช้อิทธิพลคุกคามเพื่อให้ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั ้งร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 เพื ่อเป็นบทลงโทษกรณีทีม่ีการกระทำในลักษณะที ่
ทำให้ผู้มีสิทธเิลอืกตั้งเขา้ชื่อเสนอรา่งพระราชบัญญัติหรอืญัตติขอแกไ้ขเพิ่มเติมรฐัธรรมนญูโดยมิได้เป็นไป 
โดยความสมัครใจ	 นอกจากนั้นยังกำหนดความผิดฐานปลอมลายมือชื่อ	 ใช้	 หรืออ้างลายมือชื่อปลอมนั้น	 
เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่แท้จริง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอน 
  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
		 คณะรฐัมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิ่น 
หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป	โดยมีสาระสำคญั	คอื	ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิบทนยิามคำวา่	“ผู้มสีทิธเิลอืกตั้ง”	
และเพิ ่มบทนิยามคำว่า	“ผู ้มีสิทธิเข้าชื ่อ”	“ผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียง”	“ผู ้บริหารท้องถิ ่น”	และ	
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 “ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 และยกเลิกบทนิยามคำว่า	
“ศาลากลางจังหวัด”	“ที่ว่าการอำเภอ”	และ	“สำนักงานเทศบาล”	และได้ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
กระบวนการเขา้ช่ือ	สดัสว่นจำนวนผู้มีสทิธเิขา้ชื่อเพื่อใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น	 รวมทัง้กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว	 	 และได้ 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับคำร้องและดำเนินกระบวนการเพื่อให้ 
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่นแทนผู้ว่าราชการจังหวัด	ตลอดจน 
ได้แก้ไขช่องในบัตรลงคะแนนเสียงจากคำว่า	 “เห็นด้วย”	 และ	 “ไม่เห็นด้วย”	 เป็น	 “ถอดถอน”	 และ	
“ไม่ถอดถอน”	 และแก้ไขจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	
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  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน 
นิติบัญญัติพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 ๑)	 ได้กำหนดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา	 และการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรสัตว์น้ำ	หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนผู ้ประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรม 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการประมง	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	 มีอำนาจหน้าที่ 
กำหนดนโยบายดา้นการประมง	ตลอดจนมอีำนาจแตง่ตั้งคณะอนกุรรมการ	เพื่อปฏบิตังิานแทนหรอืตามที ่
คณะกรรมการมอบหมาย	
	 ๒)	 ได้กำหนดให้มีเขตการประมงในน่านน้ำไทย	โดยแบ่งออกเป็น	๓	เขต	ได้แก่	เขตประมงทะเล 
ชายฝัง่	 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง	 และเขตประมงน้ำจืด	 ซึ่งเป็นการแบ่งเขตตามลักษณะของพื้นที่ 
เพื่อประโยชนใ์นการควบคมุการใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรสตัวน์ำ้ใหเ้หมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี	และกำหนด 
หลักเกณฑ์ในการควบคมุการทำการประมงในเขตการประมงแตล่ะเขต	หลกัเกณฑ์การสง่เสรมิการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำเพื่อให้ได้สัตว์น้ำทีม่ีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม	และใหก้รมประมงมีอำนาจออกหนงัสอืรบัรองใหแ้กผู่้เพาะเลี้ยงสตัวน์ำ้ที่ไดม้าตรฐาน	และ
หลักเกณฑ์ในการขอรับหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ	
	 ๓)	 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช้เรือประมงไทยในการทำการประมงนอก 
น่านน้ำไทย	โดยมีคณะกรรมการการประมงนอกนา่นนำ้ไทย	ซึ่งมอีำนาจหนา้ที่ในการพจิารณาและนำเสนอ 
การแก้ไขปัญหาการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย	 และเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
การประมงนอกนา่นนำ้ไทยตอ่คณะกรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาต	ิตลอดจนไดก้ำหนดอำนาจหน้าที่
ของพนักงานเจา้หนา้ท่ี	โดยใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้รกิารในการตรวจสอบ	การขอรบัใบอนญุาต	
การออกหนังสืออนุญาต	 และการขอหนังสือรับรองต่าง	ๆ 	นอกเวลาราชการหรือนอกสถานทีท่ำการ 
โดยปกติไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรได้	 มีอำนาจมีหนังสือเรียกบุคคลทีเ่กี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง	 การเข้าไปในสถานทีป่ระกอบกิจการ	รวมทัง้ให้มีอำนาจตรวจค้น 
สถานที่ใด	ๆ 	ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
	 ๔)	 ไดก้ำหนดมาตรการทางปกครองในการพกัใชใ้บอนญุาต	การระงับการอนญุาตและการเพกิถอน 
ใบอนุญาตหรอืหนงัสอือนญุาต	หลกัเกณฑ์ในการอทุธรณ์คำสั่งดังกลา่ว	รวมทั้ง	ได้กำหนดใหมี้โทษทางอาญาไว	้
๒	 ลักษณะ	 คือ	 โทษขั้นต่ำปรับตั้งแต่	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ถึง	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาทต่อโทษจำคุกขั้นต่ำ	 ๑	 ปี	
และโทษขั้นสูงปรับไม่เกิน	๑๐,๐๐๐	บาทต่อโทษจำคุกไม่เกิน	๑	เดือน
 

  เรื่อง  รา่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพง่ 
  ว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วย 
การละเมิดอำนาจปกครองเด็ก	 พ.ศ.	 ....	 ตามทีส่ำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ	 และส่งให้สำนักงาน 
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คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาโดยใหร้บัความเหน็ของสำนกังานศาลยุตธิรรมและสำนกังานตำรวจ 
แหง่ชาตไิปประกอบการพจิารณา	และสง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณากอ่นเสนอ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้ทีอ่ัยการสูงสุด 
มอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลาง	 และกำหนดอำนาจหน้าทีข่องผู้ประสานงานกลาง	 และในกรณีที ่
ผู้ร้องขอจากต่างประเทศจะขอความช่วยเหลือให้ทำคำร้องขอความช่วยเหลือส่งไปยังผู้ประสานงานกลาง 
และให้ผูป้ระสานงานกลางเป็นผู้วินิจฉัยว่าสมควรให้ความช่วยเหลือหรือไม่	 โดยผู้ร้องขออาจยืน่อุทธรณ์
คำวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางทีป่ฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได	้ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษย์มีหน้าทีรั่บตัวเด็กไว้ปกครองดูแลจนกว่าการดำเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน 
จะเสร็จสิ้น	หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น	และให้ศาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งคำร้องหรือ 
คำขอยืน่ต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี	้แต่สำหรับผู้ร้องขอในประเทศไทยทีป่ระสงค์จะร้องขอความ 
ช่วยเหลือจากต่างประเทศให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง	
	 โดยพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคล	 สถาบัน	 หรือองค์กรอื่นใด	 ทีจ่ะยืน่คำร้องต่อศาล 
ตามพระราชบัญญตันิี้หรอืศาลตา่งประเทศ	และใหผู้้ประสานงานกลางรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการดำเนนิการ 
 

 เรื ่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา 
  กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
		 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	ท่ีสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเสรจ็แลว้	ตามที่กระทรวงยุตธิรรมเสนอ	
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
แห่งชาติคณะหนึ่ง	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการอื่นอีก	๑๒	คน	
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งขึ้นตามคำกราบบังคมทูลของคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 
รัฐสภา	 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	 ๔	 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตัง้และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้	 
โดยให้มีหน้าทีห่ลักในเชิงนโยบายทีจ่ะปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม	 จัดทำแผน 
แม่บทการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อกำหนดมาตรการแก้ไขข้อขัดข้อง	 
ส่งเสริมความร่วมมือในกรณีทีเ่กิดปัญหาในทางปฏิบัติหรือเกิดข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป 
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
	 รวมท้ัง	ใหมี้สำนกังานคณะกรรมการปฏริปูและพฒันากระบวนการยุตธิรรมแหง่ชาตเิปน็หนว่ยงาน 
ของรัฐทีม่ิใช่ส่วนราชการ	 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูภ่ายใต้กำกับของ 
ประธานกรรมการ	รับผดิชอบเก่ียวกับงานธรุการและกจิการท่ัวไปของคณะกรรมการ	เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
เกี่ยวกับความรู้และวิชาการ	 และผลงานวิจัยด้านการปฏิรูปและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ 
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โดยมีเลขาธกิารคณะกรรมการปฏริปูและพฒันากระบวนการยตุธิรรมแหง่ชาตริบัผดิชอบการปฏบิตัหินา้ที่ 
ของสำนักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ	และเปน็ผู้บงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของสำนกังาน	รวมทั้ง 
เป็นผู้แทนสำนกังานในกจิการเกี่ยวกบับคุคลภายนอก	โดยใหเ้ลขาธกิารฯ	มวีาระการดำรงตำแหนง่คราวละ	
๔	ปี	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	 พ.ศ.	 ....และถอนร่าง 
พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน	 พ.ศ.	 ....	 ทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจพิจารณา 
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เนื่องจากมีสาระสำคัญซ้ำซ้อนกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการ 
แทนการฟ้องคดอีาญา	พ.ศ.	....ตามท่ีกระทรวงยุตธิรรมเสนอ	ทัง้นี	้ใหร้บัขอ้สงัเกตของหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ไปพิจารณาดำเนินการด้วย	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	 ได้แก่	
การไกล่เกลี่ยและการชะลอฟ้อง	รวมท้ังกำหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขในการไกลเ่กลีย่	คณุสมบตัิ 
และลักษณะต้องห้ามของบุคคลทีจ่ะได้รับการขึ ้นทะเบียนให้เป็นผู ้ไกล่เกลี ่ยกำหนดกระบวนการ 
ไกล่เกลี่ยคดีอาญา	ตลอดจนผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา	เช่น	ผู้เสียหายจะฟ้องคดีมิได้จนกว่าพนักงาน 
สอบสวนหรอืพนกังานอยัการจะมีคำสั่งใหด้ำเนนิคดตีอ่ไป	ซึ่งการไกลเ่กลี่ยไมเ่ปน็การตดัอำนาจของพนกังาน 
สอบสวนท่ีจะทำการสอบสวนตอ่ไป	เปน็ตน้	และหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการชะลอการฟอ้ง	คำสั่งชะลอการฟ้อง	
รวมทัง้ผลของคำสั่งชะลอการฟ้อง	 เช่น	 ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในกรณีทีถู่กคุมขังอยู	่ ผู้เสียหายจะฟ้องคดี 
มิไดจ้นกวา่พนกังานอยัการจะมีคำสั่งใหด้ำเนนิคดตีอ่ไป	กำหนดมลูเหตท่ีุพนกังานอยัการจะพจิารณาสั่งให้	 
ดำเนินคดีอาญาต่อไป	เป็นต้น	
	 แต่การไกล่เกลี ่ยและการชะลอฟ้องดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับกับคดีที่อยูใ่นอำนาจศาลเยาวชน 
และครอบครัว	 แต่คดีทีอ่ยูใ่นอำนาจศาลทหารและมีเหตุที่อาจใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาได้ให้ 
ใชบั้งคบัไดโ้ดยอนโุลม	สว่นในคดีท่ีอยู่ในอำนาจพจิารณาพพิากษาของศาลแขวง	เมื่อมคีำสั่งใหใ้ชม้าตรการ 
แทนการฟ้องคดีอาญา	 มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องการฟ้องและการผัดฟ้องมาใช้บังคับ	และเมื่อได้มีคำสั่ง 
ให้ใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาแล้ว	ให้ถือเป็นเหตุอายุความสะดุดหยุดอยู่	ตลอดจนห้ามมิให้รับฟัง 
พยานหลักฐาน	 คำรับสารภาพ	 หรือ	 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา	
เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี	  


