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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
 	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีส่ำนกังานตำรวจแหง่ชาตเิสนอ	โดยมสีาระสำคญัดงันี	้
 ๑)	 กำหนดบทนิยามของคำว่า	 “การชุมนุมสาธารณะ”“ท่ีสาธารณะ”“ผู้จัดการชุมนุม”“ผู้ชุมนุม”				
และ	“ผู้รับแจ้ง”	เป็นต้น	
	 ๒)	 กำหนดให้การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธและต้องไม่กีดขวาง																			
ทางเข้าออกสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 และพระรัชทายาท	 และสถานที่พำนัก		
ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์	รัฐสภา	ทำเนียบรัฐบาล	ศาล	และหน่วยงานของรัฐ	ท่าอากาศยาน	
ท่าเรือ	 สถานีรถไฟ	 หรือสถานีขนส่งสาธารณะ	 โรงพยาบาล	 สถานศึกษาและศาสนสถาน	 ตลอดจน																		
สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ	และในกรณีเห็นสมควรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจัด
ให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะได้
 ๓)			กำหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะและเพ่ือคุ้มครองสิทธิ	      
หรือเสรีภาพของผู้อ่ืนตามกฎหมาย	โดยกำหนดให้ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ	ผู้เชิญชวน	หรือผู้นัดหมาย					
ให้ผู้อื่นร่วมชุมนุม	 ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียง	 หรือขอให้ทางราชการอำนวย									
ความสะดวกในการชุมนุม	 ต้องมีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า
๗๒	ช่ัวโมง	โดยการชุมนุมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกของประชาชนซ่ึงต้องแจ้งถึงการชุมนุม	ไดแ้ก่
การชุมนุมสาธารณะที่ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะใช้หรือเข้าออกที่สาธารณะนั้น
ตามปกติ	 หรือขัดขวางการให้บริการหรือใช้บริการท่าอากาศยาน	 ท่าเรือ	 สถานีขนส่งสาธารณะ	
ระบบการขนส่งสาธารณะ	 หรือการสื่อสารสาธารณะอื่น	 หรือกีดขวางทางเข้าออกสถานที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 และพระรัชทายาท	 และสถานที่ประทับของผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์	 รัฐสภา	 ทำเนียบรัฐบาล	 ศาล	 และหน่วยงานของรัฐ	 ท่าอากาศยาน	 ท่าเรือ	 สถานีรถไฟ	
หรือสถานีขนส่งสาธารณะ	 โรงพยาบาล	 สถานศึกษา	 และศาสนสถาน	 ตลอดจนสถานทูตหรือสถาน	
กงสุลของรัฐต่างประเทศ
 อย่างไรก็ตามหากผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ได้ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า	 ๗๒	 ชั่วโมง	 ให้มีหนังสือแจ้งการชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนด
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เวลาดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	
แล้วแต่กรณี	ก่อนเร่ิมการชุมนุม	โดยในการน้ี	ผู้รับคำขอต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอผ่อนผัน			
กำหนดเวลา	พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน	๒๔	ช่ัวโมง	นับแต่เวลาท่ีได้รับคำขอ	หากผู้ย่ืน		
คำขอไม่พอใจผลการพิจารณา	 ให้ย่ืนคำขอต่อศาลเพ่ือพิจารณาภายใน	๓๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณา	โดยคำสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด	และการชุมนุมสาธารณะที่ศาลมีคำสั่งห้าม
การชุมนุมหรือที่จัดขึ้นหลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะผ่อนผัน
กำหนดเวลา	 หรือที่จัดขึ้นระหว่างรอคำสั่งศาลดังกล่าว	 ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 และในกรณีท่ีผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับแจ้งน้ันขัดต่อข้อ	 ๒	 ให้ย่ืนคำขอต่อศาล
เพ่ือมีคำส่ังห้ามการชุมนุม	 และให้ศาลพิจารณาคำขอเพ่ือมีคำส่ังห้ามการชุมนุมเป็นการด่วน	 คำส่ัง
ของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด	
	 ๔)	 กำหนดให้	 “ผู้จัดการชุมนุม”	 มีหน้าที่ต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลา																
การชุมนุม	และต้องดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธและ
ให้	“ผู้ชุมนุม”	มีหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ		ต้องเข้าร่วม
การชุมนุมโดยเปิดเผยตัว	 ไม่ปิดบังหรืออำพรางตนโดยจงใจหรือมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง
ต้องไม่นำอาวุธเข้าไปในท่ีชุมนุมไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัวหรือไม่	 ไม่บุกรุกหรือทำให้
เสียหายหรอืทำลายดว้ยประการใดๆ	ซึง่ทรพัยส์นิของผูอ้ืน่	ไมใ่ชก้ำลงัประทษุรา้ยหรอืขูเ่ขญ็วา่จะใชก้ำลงั
ประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น	ฯลฯ	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนย้าย	 ผู้ชุมนุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น	 และผู้ชุมนุมต้องยกเลิก
การชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้ง	
	 ๕)	 ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะและผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากหวัหนา้สถานตีำรวจเปน็เจา้พนกังานอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชนและการชมุนมุสาธารณะ	และ
เป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากผู้จัดการชุมนุม
ให้เข้าไปรักษาความปลอดภัยหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุมและในช่วงเวลา
การชุมนุม	 และให้รายงานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ในจังหวัดอื่นเพื่อทราบด้วย	 และเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด	
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์
เป็นระยะ	ทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุมสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม	
ช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุม	 ตลอดจนให้คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
เป็นระยะ	ทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุมสาธารณะ
	 ๖)	 กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือผู้จัด
การชุมนุมหรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล	 โดยหากผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง
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ของเจา้พนกังานผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลการชมุนมุสาธารณะ	ใหย้ืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่ศาลเพือ่พจิารณา
ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันมีคำสั่ง	คำสั่งของศาลดังกล่าวนี้ให้เป็นที่สุด	
 ๗)	กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ	ผู้ชุมนุม	ตลอดจนให้ริบทรัพย์สินท่ีใช้
หรือมีไว้เพ่ือใช้และยึดได้ในการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษา	
หรือไม่	
 ๘)	กำหนดบทเฉพาะกาลให้การชุมนุมสาธารณะที่กระทบต่อความสะดวกของประชาชน
ที่จะใช้ที่สาธารณะที่ได้จัดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนั้นให้ดำเนินการต่อไปได้
โดยไม่ต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามความในหมวด	๒	 แห่งพระราชบัญญัตินี้	 แต่การอื่นให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องกำหนดระยะเวลาร้องทุกข์
ในกรณีความผิดอันยอมความได้	 ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน	 ๖	 เดือน	 (เดิมภายใน	 ๓	 เดือน)	
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด	 เป็นอันขาดอายุความ	 และให้ยกเลิกอายุความ
ฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและความ
ยุติธรรม	รวมทั้งกำหนดบทเร่งรัดในการฟ้องคดีบุคคลเหล่านั้น	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 ..)				
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวง
พาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 การกำหนดนิยามคำว่า	 “ตลาด	
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หลักทรัพย์”	 หมายความว่า	 ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด	 ๆ	 ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้	
	 (๑)	 มีการจับคู่คำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์หรือหาคู่สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์	หรือ	
	 (๒)			มีการจัดระบบหรือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซ่ึงประสงค์จะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ให้สามารถ
ทำความตกลงหรอืจบัคูซ่ือ้ขายหลกัทรพัยก์นัได	้ทัง้นี	้ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย	์										
และตลาดหลักทรัพย์	มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา	ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน
ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตันิี้	รวมทัง้กำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	การจดัทำทะเบยีน	การโอนหลกัทรพัย	์
การเปดิเผยขอ้มลูและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย	์และการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของผู้บริหาร
	 นอกจากนี้	 ได้ยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามผู้ใดนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อ
ในธุรกิจว่า	 “บริษัทหลักทรัพย์”	 หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน	 ตลอดจนกำหนดข้อยกเว้น
เพื่อให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้น
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด	 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของ
กองทุนรวม	 และกำหนดให้การประกอบการเป็นตลาดหลักทรัพย์นั้นให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด	 การควบหรือรวมกิจการ	 การเลิกประกอบกิจการและการประกอบ
การเป็นตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนประกาศกำหนด	 อีกทั้งได้กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	 ซึ่งมีทรัพย์สิน
ส่วนหนึ่งที่ได้รับมาตามโครงการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน	 โดยมี
คณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นผู้กำหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุน

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์
 เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	 พ.ศ.	 ....	 ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่	
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าศูนย์
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และให้ถือว่ามีภูมิลำเนา
ในประเทศไทย	 โดยกำหนดให้ศูนย์ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของศูนย์	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์และ
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศท่ีศูนย์แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้มาปฏิบัติงาน
ให้แก่ศูนย์นั้น	 ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อม
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ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	และความตกลงในเรื่องเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันที่จะทำกันต่อไประหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย	์ ภายใต้กรอบแห่งกฎบัตรของศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 พ.ศ.	 ....ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ	 	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทน
ราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	การกำหนดคำนยิาม	เชน่	คำวา่	“ซะกาต”	“กองทนุซะกาต”	
และกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด	 มัสยิด	 มูลนิธิ	 สมาคม	 หรือนิติบุคคล
อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 สามารถจัดตั้งกองทุนซะกาตได้ตามความสมัครใจ	 โดยให้กองทุน
ซะกาตที่จดทะเบียนแล้วใช้ชื่อนำหน้าว่า	 “กองทุนซะกาต”	 ต่อด้วยชื่อที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน	
และลงท้ายด้วยข้อความว่า	 “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	 โดยให้การดำเนินการและการจัดการซะกาตนั้น
ต้องสอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม	 และการจัดเก็บซะกาตหรือการรับบริจาคเงินต้องดำเนินการ
บนพื้นฐานความสมัครใจ	ทั้งนี้	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้จ่ายซะกาต	ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน	
ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต	และผู้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน	ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อนหรือ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 มีอำนาจหน้าที่																													
ในการส่งเสริมและกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการกองทุนซะกาต	กำหนดนโยบาย	แผนงาน	
มาตรการ	และวางระเบียบ	หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนได้กำหนดแหล่งท่ีมา
ของเงินและทรัพย์สินของกองทุนซะกาต	 และได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	
อันประกอบด้วย	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้	 เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ	
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการชำระบัญชีของกองทุน			
ซะกาต	 และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว	 โดยมีสำนักงานส่งเสริมกิจการกองทุน
ซะกาตในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ มีอำนาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือกองทุนซะกาต	บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตและ
ดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งได้กำหนดองค์ประกอบ	 คุณสมบัต	ิ ลักษณะต้องห้ามของคณะ	
ผู้บริหารกองทุนซะกาต	 ตลอดจนอำนาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารกองทุนซะกาตในการจัดทำงบการเงิน
ของกองทุนซะกาตและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีของกองทุนซะกาตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทั้งนี้	
ได้กำหนดกรณีการเลิก	 การยุบรวม	 และการแยกกองทุนซะกาต	 รวมทั้งการชำระบัญชีของกองทุน																			
ซะกาต	เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เ ร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัย 
 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ
ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวง																										
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ
พิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	 	
	 ๑)	 กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับ										
ความเป็นบิดามารดาของผู้ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 และกำหนดให้
ประธานศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดอยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น	 ตลอดจนให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี	
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 กำหนดอำนาจหน้าท่ี	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 องค์ประชุม	 และให้
อำนาจคณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้
	 ๒)		กำหนดให้การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงท่ีมีสามีท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่าน้ัน		และจะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีการใช้อสุจิ
จากผู้บริจาค	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตั้งครรภ์แทนไว้	 ๒	 กรณี	 ได้แก่	 การใช้ตัวอ่อน
ท่ีเกิดจากอสุจิและไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน		และการใช้	
ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิหรือไข่ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน
กับอสุจิหรือไข่ของผู้อื่น	
	 ๓)	 กำหนดความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไว้เป็นการเฉพาะ	 และในกรณีที่สามีและภริยาที่ประสงค์ให้มี
การต้ังครรภ์แทนถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด	 ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้ปกครองได้	
	 ๔)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝาก	 การรับบริจาค	 การใช้ประโยชน์จากอสุจิ	 ไข่	 หรือ
ตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค	 เนื่องมาจากการดำเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์	หรือการทำลายตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค	รวมทั้งได้กำหนดห้ามใช้ประโยชน์จากอสุจิ	
ไข	่หรอืตวัออ่นทีฝ่ากไวใ้นกรณทีีเ่จา้ของอสจุิ	ไข	่หรอืตวัออ่นดงักลา่วตายลง	ยกเวน้กรณทีีเ่จา้ของอสจุิ	
ไข่	หรือตัวอ่อนให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตายและต้องใช้อสุจิ	ไข่	หรือตัวอ่อนเพื่อบำบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
 ๕)	 กำหนดโทษในทางจริยธรรม	 โดยมุ่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ของแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
	 ๖)	 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรองให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้
บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐาน
การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้สามารถ



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ค. -  ส.ค. ๕๓ 45

ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีประกาศแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ใช้บังคับ	นอกจากนี้
ยังได้กำหนดให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ต้องยื่นคำร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าวเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและ
ภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด	

 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด
 ชุมชน พ.ศ. .... (การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนด
 ชุมชน) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน	พ.ศ.	 ....	
(การกระจายการถอืครองทีด่นิในรปูแบบโฉนดชมุชน)	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แล้ว	ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ		และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	
การกำหนดนิยามคำว่า	 “โฉนดชุมชน”	 หมายความว่า	 หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ
การครอบครอง	 และใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพ่ือสร้างความม่ันคงในการอยู่อาศัยและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน	 ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบน้ี	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน	 เรียกโดยย่อว่า	 “ปจช.”	 ซึ่งมีหน้าที่เสนอนโยบาย	 แผนงาน	
และงบประมาณในการดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี	 และกำหนดให้สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานธุรการ	งานประชุม	การศึกษาหาข้อมูล	และกิจการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงาน	
ของคณะกรรมการ	รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ทั้งนี้	 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 (การกระจาย
การถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน)	 ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนภายใน	๖๐	 วัน	 นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ	 และกำหนดให้มีพื้นที่นำร่องในการ
ดำเนินงานโฉนดชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๒๐	 วัน	 นับแต่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ
 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ	พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามนัยข้อ	 ๑)	 -	 ๓)	
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	 ตลอดจนให้ปรับปรุงปฏิทิน					
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ในขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ของสภาผู้แทนราษฎร	 ในวาระที่	 ๑	 จากเดิม	
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ที่กำหนดไว้วันพุธที่	๒๖		ถึงวันพฤหัสบดีที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๓	เป็น	วันจันทร์ที่	๒๔	ถึงวันพุธที่	๒๖	
พฤษภาคม	๒๕๕๓	โดยมสีาระสำคญัของเรือ่งตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัจนัทรท์ี	่๒๗	เมษายน	๒๕๕๓	
ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ	
และรองนายกรัฐมนตรี	(นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ)	เสนอเพิ่มเติม	และให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอ			
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.	๒๕๕๔	และเอกสารประกอบงบประมาณโดยให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	
เป็นเรื่องด่วน	 และแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงบประมาณทราบโดยตรงก่อนนำไปจัดพิมพ์เป็น
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และเอกสารประกอบ	
งบประมาณ	เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	ในวันอังคารท่ี	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓	และนำเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนั้น	สำนักงบประมาณได้เรียนมา	ดังนี้	
	 ๑)	 สำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 	 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	 รวมทั้งสิ้น	 ๒๔	 เล่ม
โดยดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายไว้	
	 ๒)	 ในการดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาพิเศษ	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตามที่	
รองนายกรัฐมนตรี	 (นายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ)	 เสนอเพิ่มเติมนั้น	 สำนักงบประมาณได้พิจารณา
ความพร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว	 เห็นควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้เป็นจำนวน	 ๒๔๔.๖	 ล้านบาท	 โดยปรับปรุงงบประมาณภายในกรอบวงเงิน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 จำนวน	๑๔๔.๖	 ล้านบาทและปรับปรุงงบประมาณจากรายการ	
งบกลางมาจัดสรรให้	๑๐๐	ล้านบาท
	 ๓)	 สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบรายละเอียดภารกิจต่าง	 ๆ	 ของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นแล้ว	 เห็นสมควรปรับปรุงภารกิจและการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงานรวม	๒	กระทรวง	ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว	 และเมื่อรวมการดำเนินการตามนัยข้อ	 ๒	 แล้ว
ทำใหม้กีารปรบัปรงุงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔		รวม	๕	กระทรวง/หนว่ยงาน	
ภายในวงเงิน	๑๒,๔๔๖.๙	ล้านบาท
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา		โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณ
ไปพิจารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๔๒		และกำหนดนยิามคำวา่	“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่”	หมายความวา่	
องค์การบริหารส่วนตำบล	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมืองพัทยา	 กรุงเทพมหานคร	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	 โดยให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ก.ก.ถ.)	 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	 โดยปรับลดสัดส่วนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการดำเนินการและรายละเอียดเกี่ยวกับ
คำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	ตลอดจนกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
หาข้อยุติในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า	 คำร้องที่เสนอมานั้นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 อีกทั้งยังได้กำหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยกำหนดให้	ก.ก.ถ.	เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนกฎระเบียบต่าง	ๆ
ที่บั งคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ	กฎ	 ระเบียบต่าง	ๆ	และกำหนดวิธีการช่องทางที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องต่าง	 ๆ	 รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 โดยกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกรณีที่การกระทำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งด้าน	
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือสุขภาพ	 หรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถ่ินในสาระสำคัญ	และต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบในกระบวนการ
ตัดสินใจ	รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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	 และในสว่นของการออกเสยีงประชามตทิอ้งถิน่นัน้	ไดก้ำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารดำเนนิการเกีย่วกบั	
การออกเสียงประชามติท้องถ่ิน	 สัดส่วนการออกเสียง	 และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด	
รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกเสียงประชามติ	 นอกจากนี้	 ได้กำหนด
ในเรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดยได้ปรับลดสัดส่วนผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติซึ่งกำหนด
เกณฑ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จำนวน	 ๒๐,๐๐๐	 คน	 โดยถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	 และปรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการถอดถอน	 โดยจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเกินกึ่ งหนึ่ งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น	และมีคะแนนเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๕	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง	
และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ต่อประชาชนทุกปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
 พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	รวม	๒	ฉบับ																
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน
นิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 				
	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	โดยสาระสำคัญ	คือ											
กำหนดให้นำเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐	 บาท	 และในส่วนของการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	 ได้กำหนด
ใหเ้งนิทีบ่รจิาคแกพ่รรคการเมอืงตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืงใชเ้ปน็รายจา่ย
ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	และเมื่อ
รวมกันแล้วหักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ	๒	ของกำไรสุทธิ	
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	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
โดยสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหัก
ลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ	 เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตาม	
ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้	 และให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็น
ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการนำจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมืองไปหักเป็น
ค่าลดหย่อน	 และการบริจาคภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปีให้เสร็จภายใน	๑	ปี	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗
 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาแล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 กระทรวงสาธารณสุข	
กระทรวงมหาดไทย	 และสำนักงบประมาณ	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการ		
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	
คือ	ได้กำหนดบทนิยาม	คำว่า	“สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกสภานครแม่สอด	และกำหนดให้ยุบรวม
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด	 และให้จัดตั้งนครแม่สอดขึ้นเป็นองค์กรปกครอง										
ส่วนท้องถิ่นครอบคลุมเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตนครแม่สอด
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตจังหวัดตาก 
ยกเว้นเขตนครแม่สอด	 โดยกำหนดให้มีองค์การบริหารนครแม่สอด	 อันประกอบด้วยสภานครแม่สอด				
ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ	 นายกนครแม่สอดทำหน้าที่ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายและรับผิดชอบ												
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ในการบริหารราชการของนครแม่สอด	 และคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด	
ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อนายกนครแม่สอด	 รวมท้ังให้ความเห็นชอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานครแม่สอด	 และเสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการกรณีที่เห็นว่านายกนคร
แม่สอดปฏิบัติการในทางที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย	 กฎระเบียบ
ข้อบังคับ	หรือข้อบัญญัติ	
	 ได้กำหนดให้นครแม่สอด	 มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาล	 รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่พิเศษ	 เช่น	 การส่งเสริมการลงทุน	 การดูแลเขตอุตสาหกรรม
และพาณิชย์	 การดูแลการค้าชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร	 การท่องเที่ยว	 การดูแลแรงงานต่างด้าว	
การจัดระเบียบจราจร	 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการตรวจสอบและควบคุม
การเขา้	-	ออกในประเทศโดยรว่มมอืกบัสำนกังานตรวจคนเขา้เมอืง		การจดัใหม้แีละดแูลทา่อากาศยาน
ท่าเรือ	และระบบขนส่ง	การผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้พื้นที่	และการสาธารณูปโภค	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้นครแม่สอดมีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีป้าย	
และอากรการฆา่สตัว	์	และคา่ธรรมเนยีม		รวมถงึผลประโยชนอ์ืน่อนัเกดิจากการฆา่สตัว	์ในเขตนครแมส่อด	
และรายไดอ้ืน่ตามทีก่ำหนด	รวมถงึภาษแีละคา่ธรรมเนยีมรถยนต	์การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามอำนาจ
หน้าที่ที่เพิ่มขึ้น	 และเงินอุดหนุนที่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลโดยตรงเช่นเดียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น	 ๆ	 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล
การปฏิบัติราชการของนครแม่สอดและมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกนครแม่สอด
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของนครแม่สอด

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	 พ.ศ.	 ....		
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับ									
ความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
ด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นเป็นกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	 สิทธิและหน้าที่
ของผู้ประกอบธุรกิจ	 ผู้ถือบัตรและผู้รับบัตร	 รวมทั้งหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน	 และการระงับการ
เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	
	 โดยในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการตามกฎหมายหรือกระทำการท่ีไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ถือบัตรหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน	 และรัฐมนตรีมีคำสั่งให้แก้ไขฐานะหรือ
การดำเนินงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว	แต่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น	รัฐมนตรีอาจเพิกถอน
ใบอนุญาตได้	และในกรณีที่เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิตนั้นห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น	๒	ปี
นับแต่วันท่ีสัญญาบัตรเครดิตส้ินสุดลง	 ตลอดจนได้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ที่ได้รับอนุญาตก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ถือว่าได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้ผู้ที่													
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ได้รับผ่อนผันตามกฎหมายเดิมได้รับการผ่อนผันต่อไปจนกว่าจะมีคำส่ังตามพระราชบัญญัติน้ี	 	 โดยให้
ถือว่าบัตรเครดิตตามกฎหมายเดิมเป็นบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย		
               

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
 พฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	
พ.ศ.	 .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม																								
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดความหมายของสิ่งยั่วยุ																			
พฤตกิรรมอนัตรายและลกัษณะการกระทำทีเ่ปน็พฤตกิรรมอนัตราย	ซึง่รวมถงึการกระทำวปิรติทางเพศ	
การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก	 การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ	 การใช้ยาเสพติด	 การกระทำ																
ความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อทรัพย์	 และได้ขยายความหมายของคำว่า	 “เด็ก”	 ให้ครอบคลุมถึง																							
ตัวแสดงท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตรายซ่ึงมีลักษณะท่ีทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กด้วย	ตลอดจน
กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย	อันประกอบด้วยกรรมการ
โดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	 โดยมี
สำนกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็	เยาวชน	ผูด้อ้ยโอกาส	คนพกิาร	และผูส้งูอาย	ุเปน็สำนกังาน	
เลขานุการของคณะกรรมการ	
	 โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่หรือเคหสถานของ									
บุคคล	 ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สิน
ท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้	 	 ยึดหรืออายัดส่ิงย่ัวยุพฤติกรรม
อันตรายหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำความผิด	รวมท้ังมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ
การกระทำความผิดในพัสดุภัณฑ์	จดหมาย	ตู้ไปรษณียภัณฑ์	ระบบคอมพิวเตอร์	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	
เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าจะได้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด		อย่างไรก็ตาม		การดำเนิน
การดังกล่าว	จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและต้องรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบและกำหนดให้
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 ตลอดจนได้กำหนดความผิดและ
บทกำหนดโทษ		สำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
 




