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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๕
  
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญดังน้ี
   ๑.  กําหนดใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีฐานะเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  
   ๒. กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป เงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายไดหรือผลประโยชน
จากกองทุน เปนตน และใหรายไดของมหาวิทยาลัย  ไมเปนรายไดทีต่องนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
   ๓.  กาํหนดใหมีสภามหาวทิยาลยั ประกอบดวย นายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ 
กรรมการโดยตาํแหนง กรรมการซึ่งเลอืกจากผูดาํรงตาํแหนง และคณาจารยประจาํตามที่กาํหนด กําหนด 
วาระการดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนง และใหสภามหาวทิยาลยัมอีํานาจหนาที่ตามที่กาํหนด 
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการและสภาพนักงาน 
โดยมีอํานาจหนาทีต่ามที่กําหนด และใหจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมาวาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนการประชุม เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   ๕. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวทิยาลยั กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง คณุสมบติั  ลกัษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๖.  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงาน
ของมหาวทิยาลัย   
   ๗. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน
ของมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริตและใหรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาทีก่ํากับและดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย
    ๘. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณฯ การดํารง 
ตําแหนงของคณะกรรมการตาง ๆ สวนราชการ การโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบขอบังคับ หรือประกาศที่มีอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนตน 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผู แทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
    โดยมีสาระสําคัญ คือ
   กําหนดให อส. ทีไ่ดรับบาํนาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพเนือ่งจากการปฏิบัติหนาทีถ่ึงแก
ความตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญพิเศษ
รายเดือนที่ไดรับเดือนสุดทาย

       ตารางเทยีบเคยีงสทิธใินการรบับาํเหนจ็ตกทอดระหวาง อส. กบัอาสาสมคัรทหารพราน 
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จุลนิติ

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป   
    โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. กําหนดใหจัดตั้งองคการขึ้น เรียกวา “การกีฬาแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กกท.” 
เปนนิติบคุคล มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการกีฬา เปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับ 
การกีฬา จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา สอดสองและกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา และประกอบกิจการอืน่ ๆ อนัเกี่ยวแกหรือเพื่อประโยชนของการกีฬา 
    ทั้งนี้ ให กกท. ไดรับเงินจากงบประมาณแผนดินเพื ่อเปนทุนหรือเพื ่อดําเนินงาน 
และอาจมีรายไดจากทรัพยสินของ กกท. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายไดจากการจัดการแขงขันกีฬา 
และรายไดอื่น รวมทั้งกําหนดใหทรัพยสินของ กกท. ไมอยูในความรับผิดแหงการบงัคับคดี 
    ๒. กาํหนดใหมีคณะกรรมการการกฬีาแหงประเทศไทย ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวง 
การทองเทีย่วและกฬีา เปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง ปลดักระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ผูอํานวยการสาํนกังบประมาณ ประธานคณะกรรมการ 
โอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิอีกไมเกินเจ็ดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ โดยใหผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนกรรมการและ
เลขานุการ มีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ กกท. รวมถึงการออก
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของ กกท. 
    นอกจากนีใ้หคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผู แตงตั ้งผู วาการการกีฬา
แหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจการกีฬาหรือในสัญญากับ กกท. หรือใน
กิจการที่กระทําใหแก กกท. ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กําหนด   
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยมี 
สํานักงาน กกท. จังหวัด ทําหนาทีร่ับผิดชอบงานธุรการและกิจการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับงานของคณะ 
กรรมการกีฬาจังหวัด มีอํานาจหนาที่เสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมกีฬาภายในจังหวัด
ตอคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย ใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุน กกท. สมาคม
กีฬา และหนวยงานกีฬาทีเ่กี่ยวของในการแขงขันกีฬาและการดําเนินกิจกรรมกีฬาของจังหวัด และ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ กกท. รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการกีฬา
แหงประเทศไทยมอบหมาย
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   ๔. กําหนดใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติขึ ้นใน กกท. เพื่อเปนทุนหมุนเวียน 
สําหรับใชจายเพื่อการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับ
การกีฬา โดยให กกท. เปนผูเกบ็รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน 
    ๕. กาํหนดใหสมาคมกฬีาตองจดทะเบยีนจดัตั้งตามพระราชบญัญตันิี ้และตองมีวตัถปุระสงคใน
การดําเนนิกจิกรรมที่เกี่ยวของกบัการกฬีา โดยมกีารจดัการแขงขนักฬีาหรอืสงนกักฬีาเขารวมการแขงขนั 
และอาจมกีารดาํเนนิการอื่นท่ีเกี่ยวของกับการกีฬา ทัง้นี ้เมื่อไดจดทะเบยีนแลว ใหมีฐานะเปนนิตบิคุคล 
   นอกจากนี้ ไดแบงประเภทของสมาคมกีฬาออกเปนสามประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป
สมาคมกีฬาแหงจังหวัด และสมาคมกีฬาท่ีใชคําวา “แหงประเทศไทย” โดยกําหนดลักษณะของสมาคม
กีฬาในแตละประเภท และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
การอนุญาตใหเปนสมาคมกีฬาทีใ่ชคําวา “แหงประเทศไทย” การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
หรือจัดหรือรวมในการจัดใหมีการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬาในแตละประเภท รวมถึงการกําหนด
ขอหามในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    ๖. กําหนดใหพนักงานและลูกจางของ กกท. มีสิทธิรองทุกขไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด และกําหนดให กกท. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน
เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัว ในกรณีทีพ่นักงานหรือลูกจางนั้นพนจากตําแหนง
ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแกการสงเคราะห ทั้งนี้ ตามขอบังคับ
ที่คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
   ๗. กําหนดให กกท. ตองทํางบประมาณประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยในสวนของ
งบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และใหรายไดของ กกท. ทีไ่ดรับจากการดําเนินงานในปหนึ่ง ๆ ตกเปน
ของ กกท.
   ๘. กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการของ กกท. และมีอํานาจสัง่ให กกท. ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน
หรือยับยัง้การกระทําของ กกท. ทีข่ัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
มีอํานาจสั่งให กกท.ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังไดกําหนด
กรณีที่ กกท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการได
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๕

   เรื่องรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  พ.ศ. ....   
   คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบในหลกัการรางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล  พ.ศ. ....
ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เสนอและใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป โดยมอบใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   หมวด ๑ 
   กําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมีองคประกอบ วาระการดํารง
ตําแหนง และอํานาจหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนด และใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการมีหนาที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการ 
   หมวด ๒ 
   กาํหนดหลกัเกณฑเกี่ยวกบัการคุมครองขอมูลสวนบคุคล โดยมสีาระสาํคญั แบงเปน ๕ สวน ดงันี ้
   สวนที่ ๑ บททั่วไป  
   กําหนดหลักเกณฑการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล กําหนดหนาทีข่อง
ผูควบคมุขอมูลสวนบุคคลกาํหนดใหมกีารแจงวัตถปุระสงคเพือ่ขอความยนิยอม และจะตองเก็บ ใช หรอื
เปดเผยขอมูลฯ ตามวัตถปุระสงคนั้น เวนแตจะไดแจงวตัถปุระสงคใหมและไดรบัความยนิยอมแลวหรอื
ไดรับยกเวนตามกฎหมาย  
   สวนที่ ๒ 
   กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน หามเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลที่มีลักษณะเปนขอมูลตองหาม (ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ขอมูลที่อาจเปนผลราย
ทําใหเสียชื่อเสียง)
   สวนที่ ๓ 
   กําหนดหลักเกณฑการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยตองไดรับความยินยอม
เปนหนังสือ รวมทั้งกําหนดขอยกเวนดังกลาว
   สวนที่ ๔ 
   กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สวนบคุคล โดยกําหนดใหมรีะบบรักษาความมัน่คงปลอดภัยใหแกขอมลูสวนบุคคล การแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล  
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   สวนท่ี ๕ 
   กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือ
การพาณิชย  
    หมวด ๓ 
   กําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลและความรับผิดทางแพง ในกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญัติน้ีหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญัติน้ี   
   หมวด ๔ 
   กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหมีหนาท่ีพิจารณาเร่ืองรองเรียน ตรวจสอบ การกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน รวมท้ังกําหนดใหการย่ืนคํารอง การสงคํารองเรียน วิธีพิจารณา
ระยะเวลาและการขยายระยะเวลา การตรวจสอบ การไกลเกล่ีย และการไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณา
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการ
อุทธรณ การไมรับเร่ืองรองเรียน  หรือคําส่ังยุติเร่ือง
   หมวด ๕  
   กําหนดมาตรการสงเสริม โดยกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีประสงคจะมีสิทธิใช
หรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานยื่นคําขอใบรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการสํานักงานฯ ประกาศกําหนด
   หมวด ๖ 
   กําหนดความรับผิดของนิติบุคคล โทษปรับทางปกครองและโทษอาญา
   ท้ังน้ี ไดกําหนดบทเฉพาะกาล โดยมีบทเรงรัดใหสํานักงานฯ ดําเนินการใหมีการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีพระราชบญัญัติน้ีใชบังคับ และกําหนดไมใหกฎหมาย
มีผลใชบังคับยอนหลังสําหรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยู
ในความครอบครองกอนวันท่ีพระราชบญัญัติน้ีใชบังคับดวย 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔  กันยายน ๒๕๕๕

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหาย
   จากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพ่ือความเสียหาย
จากมลพิษน้ํามัน พ.ศ. …. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวง
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คมนาคม (คค.) เสนอและใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   รางพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเพื่อความเสียหายจากมลพิษนํามัน พ.ศ. …. มีสาระ
สําคัญ ดังนี้
   บทนิยาม
   กําหนดบทนิยาม “เรือ” “ทาเรือ” “บุคคล” “เจาของเรือ” “นายเรือ” “นํ้ามัน” 
“ความเสียหายจากมลพิษ” “มาตรการในการปองกัน” “อุบัติการณ” “หนวยสิทธิพิเศษถอนเงิน”
“ภาคีแหงอนุสัญญา” “ศาล” และ “พนักงานเจาหนาที่” 
   หมวด ๑ 
            บททั่วไป
   -  กําหนดใหพระราชบัญญัต ิน ี ้ ให ใช บ ังค ับกับความเส ียหายจากมลพิษที ่ เก ิดข ึ ้น
ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขตและในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย
และคาใชจายที่เกิดจากการใชมาตรการในการปองกันมิใหเกิดความเสียหายในพื้นที่ดังกลาว  
   -  กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับเรือรบ หรือเรืออื่นใด  ซึ่งรัฐถือกรรมสิทธิ ์             
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย โดยใหใชบังคับกับเรือของรัฐภาคี
แหงอนุสัญญาซึ่งใชเพื่อวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย 
   หมวด ๒ 
   ความรับผิด
   -  กําหนดใหเจาของเรือในขณะเกิดอุบัติการณ หรือในขณะเกิดเหตุการณครั้งแรก ในกรณี
ทีอุ่บัติการณประกอบดวยเหตุการณตอเนื่อง ตองรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ ทีเ่กิดขึ้นจากมลพิษ
อันเปนผลของอุบัติการณดังกลาว 
   -   กําหนดใหเจาของเรือไมตองรับผิดเพื ่อความเสียหายจากมลพิษหากพิสูจนไดวา
ความเสียหายนั้น เปนผลมาจากสงคราม การกระทําอันเปนปฏิปกษ สงครามกลางเมือง การจลาจล
หรือปรากฏการณธรรมชาติซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงและปองกันได หรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามทําใหเกิด
ความเสียหายนั้น หรือเกิดขึ้นทัง้หมดจากความประมาทเลินเลอหรือการกระทําโดยมิชอบของรัฐ
หรือหนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีดูแลหรือบํารุงรักษาประภาคารหรือเคร่ืองชวยการเดินเรืออ่ืน ๆ ในการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว
   -  กําหนดใหเจาของเรืออาจหลุดพนจากความรับผิดหากพิสูจนไดวาเปนผลจากการกระทํา
หรืองดเวนการกระทําของบุคคลที่ไดรับความเสียหายนั้น 
   -  กําหนดใหเจาของเรือมีสิทธิจะจํากัดความรับผิดของตนภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้
สําหรับอุบัติการณครั ้งหนึ่ง ๆ แตเจาของเรือไมอาจจํากัดความรับผิดของตนไดหากพิสูจนไดวา
ความเสียหายจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของเจาของเรือเปนสวนตัว 
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   หมวด ๓ 
   การประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน
   -   กาํหนดใหเรอืไทยซึ่งไดบรรทุกน้ํามนัในระวางอยางสนิคาเกนิกวา ๒,๐๐๐ ตนัขึ้นไป ตองมี
ใบรับรองทีแ่สดงถึงการจัดหาประกันภัย หรือหลักประกันทางการเงินเพื่อใหเพียงพอตอความรับผิด
สาํหรับ ความเสียหายจากมลพิษ การจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
   -  กําหนดใหกรมเจาทามีอํานาจออกใบรับรองใหแกเรือที่จดทะเบียนเปนเรือไทย  
   - กําหนดใหเรือตางประเทศไมวาจะจดทะเบียนในรัฐใดซึ่งไดบรรทุกนํา้มันในระวาง 
อยางสินคาเกินกวา ๒,๐๐๐ ตันข้ึนไป และไมมีใบรับรองของกรมเจาทา เม่ือเรือน้ันไดผานหรือเขาออก
ทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ตองมีใบรับรองซึง่ออกโดยพนักงานเจาหนาทีผู่ มีอาํนาจ
ของรัฐภาคีแหงอนุสัญญา 
     หมวด ๔ 
     การวางหลักประกัน
     -  กําหนดใหเพือ่ประโยชนแกเจาของเรือในการจํากัดความรับผิดภายหลังเกิดอุบัติการณ 
ขึ้นแลว เจาของเรือตองวางหลักประกันตามจํานวนความรับผิดทีจ่ํากัดแลวทัง้หมดตอศาล โดยจะวาง
เปนเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหลักประกันอื่นใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตามทีศ่าลเห็นสมควร ผูรับประกันหรือบุคคลอืน่ใดทีไ่ดใหหลักประกันแกเจาของเรือ มีสิทธิ
ที่จะวางหลักประกันโดยใหมีผลเชนเดียวกับเจาของเรือเปนผูวางหลักประกันนั้นเอง
    -   กําหนดใหนําเงินจากหลักประกันมาชําระใหแกบรรดาผูมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายจากมลพิษตามสวนแหงสิทธิที่ไดพิสูจนในศาลแลว 
   หมวด ๕ 
   การดําเนินคดีและอายุความ
   กําหนดใหการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื ่อความเสียหายจากมลพิษอาจเรียกรอง
ไดโดยตรงจากผูรับประกันภัยหรือผูใหหลักประกันทางการเงินเพื่อความรับผิดสําหรับความเสียหาย
จากมลพิษของเจาของเรือ ซึ่งสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาวเปนอนัขาดอายุความ เมือ่พน
สามปนับแตวันทีค่วามเสียหายจากมลพิษไดเกิดขึ ้น หรือเมื ่อพนหกปนับแตวันทีอ่ ุบัติการณ 
ไดเกิดขึ้น หรือวันทีเ่หตุการณครั้งแรกไดเกิดขึ้นในกรณีทีอุ่บัติการณประกอบดวยเหตุการณตอเนื่อง
   หมวด ๖ 
   เขตอํานาจศาล
   -    กําหนดใหศาลมีอํานาจเหนือคดีฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจาก
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ แตศาลจะมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาไดตอเมื่อมีการสงหมายเรียก
ใหแกจําเลย โดยชอบและใหโอกาสตามสมควรสําหรับการตอสูคดี และใหรวมถึงอํานาจในการเฉล่ียเงิน    
จากหลักประกันใหแกผูมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดวย 
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   - กําหนดใหคําพิพากษาถึงทีสุ่ดเกี ่ยวกับความเสียหายจากมลพิษของศาลตางประเทศ
ทีเ่ปนภาคีแหงอนุสัญญาใหใชบังคับในประเทศไทยได เวนแตคําพิพากษานั้นไดมาโดยกลฉอฉล 
จาํเลยมิไดรบัหมายเรยีกโดยชอบ   และไมมีโอกาสตามสมควรในการตอสูคด ีหรอืคาํพพิากษานั้นขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   หมวด ๗ 
      บทกําหนดโทษ
   - กําหนดใหเรือไทยหรือเรือตางประเทศที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ นายเรือ
และเจาของเรือลํานั้นตองระวางโทษปรับคนละไมเกินสองลานบาทและใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจ
หนวงเหนี่ยวเรือลําดังกลาวจนกวาเรือลํานั้นจะไดแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
   - กําหนดใหนายเรือลําใดไมอาจแสดงใบรับรองตามที่กําหนดเมื่อพนักงานเจาหนาทีร่องขอ
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕
   เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสวนราชการ
ทีเ่กี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมสีาระสาํคญั คอื แกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ ดงัตอไปนี้
   ๑. ยกเลิกบทบัญญัติทีห่ามขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันในคําขอจดทะเบียน
เครื ่องหมายการคาหนึ่งฉบับ และแกไขบทบัญญัติเกี ่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื ่องหมายการคา
โดยเพิ่มเติมคําวา “พิธีสาร” เพื่อใหครอบคลุมถึงพิธีสารมาดริดดวย 
   ๒. เพิ ่มเติมการขอจดทะเบียนเครื ่องหมายการคาในกรณีที ่ประเทศไทย เขาเปนภาคี
แหงอนุสัญญา พิธีสาร หรือความตกลงระหวางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และเพิ่มเติมหมวด ๑/๑ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด  
   ๓. กําหนดฐานความผิดเรื่องการใชหีบหอหรือภาชนะทีแ่สดงเครื่องหมายการคาของบุคคล
อืน่ที ่จดทะเบียนไว และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดเตรียมและจัดสงคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาภายใตพิธีสารมาดริด 
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   เร ือ่ง รางพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....             
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอและ
ใหเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   โดยมีสาระสําคัญคือ
   กําหนดนิยามคําวา “ครูการศึกษาพิเศษ” และเพ่ิมเติมกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการจากเดิมจํานวน ๑๓ คน เปนจํานวน ๑๔ คน และให
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนกรรมการและเลขานุการ 
   นอกจากน้ี ไดกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับครูการศึกษาพิเศษท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรีซึ่งทําการสอนและไดรับเงินเพิ่ม เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการ
ตอไปได โดยใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปพิจารณาดําเนินการดวย
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. กําหนดให “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนด
องคประกอบและอํานาจหนาทีไ่วโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกาศ พระบรมราชโองการหรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือ
โดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
   ๒. กําหนดใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมรายเดือน สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
ซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกาศ
พระบรมราชโองการ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ซึ่งมีภาระหนาทีแ่ละความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในดานการกําหนดนโยบายอันมี
ผลกระทบตอการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคม ในภาพรวมของประเทศ ท้ังน้ี ตามรายช่ือคณะกรรมการ
และอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังตอไปนี้ 
    ๑.  เพ ิ ่มบทนิยามคําว า “ขอมูลการบริหารสิทธ ิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” และ 
“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” 
   ๒. เพ่ิมขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิกรณีการจําหนายตนฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิและ
เพิ่มขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงกรณีการทําซํ้าที่จําเปนในระบบคอมพิวเตอร
รวมถึงกรณีละเมิดลขิสทิธิห์รือสทิธิของนักแสดงโดยผูใหบริการซึง่มิใช ผูควบคุม ริเริ่ม หรือสัง่การ
ใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
   ๓. เพิ ่มการคุ มครองขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี การฟองคดี
บทกําหนดโทษเกี ่ยวกับการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีและ
การเปรียบเทียบคดี 
    ๔. กําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหผูละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงจายคาเสียหายเพ่ิมข้ึน
ไมเกินสองเทาของคาเสียหายในกรณีทีเ่ปนการกระทําโดยจงใจ หรือมีเจตนาใหงานอันมีลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงสามารถเขาถึงโดยสาธารณชนไดอยางแพรหลาย 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
   ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และกรณีผู ใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี ้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน
ตามมาตรา ๒๕ (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ (๔) และปรับปรุง

P27-39.indd  37 26/11/2555  18:26:41

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๓๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและพนักงานเจาหนาที ่ รวมถึงปรับปรุง
ระยะเวลาในการยืน่คํารองเพือ่ขอใหศาลสัง่ใหทรัพยสินทีเ่กีย่วเนือ่งกับการกระทาํความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดและระยะเวลาในการยื่นคํารองเพิ่มเติม
รวมทัง้กําหนดใหพนักงานอัยการยืน่คํารองตอศาล เพือ่ไตสวนทรัพยสินทีเ่กีย่วเนือ่งกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีทีผู่ตองหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแกความตายและใหศาลสั่ง
ใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน
   ๒. กําหนดหลักเกณฑในการยึดหรืออายัดทรัพยสินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสิน
ทีเ่กี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกอนหรือหลังทีค่ณะกรรมการ หรือเลขาธิการ
มีคําสัง่ตรวจสอบทรัพยสินตามมาตรา ๑๙ หรือกอนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรือ
อายดัทรัพยสนิตามมาตรา ๒๒ และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอใหศาลสัง่อนุญาตใหนํา
ทรัพยสินตามมาตรา ๓๐ ออกขายทอดตลาดหรือไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการไปพลางกอน
กอนที่ทรัพยสินตามมาตรา ๓๐ ตกเปนของกองทุน และการประเมินราคาทรัพยสิน คาเสียหายหรือ
คาเสื่อมสภาพของทรัพยสิน
   ๓. ใหทรัพยสินของกองทุนรวมถึงทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๒๙ และมาตรา 
๓๐/๒ และแกไขผูรับรายงานงบดุลและรายงานการรับเงินจายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรี
เปนรัฐมนตรีดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   ๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
   ๒. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกีย่วกับการประกาศชื่อโรคติดตอ โรคติดตออันตราย
และโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่การออกกฎกระทรวง ประกาศ และ
ระเบียบของรัฐมนตรี อธิบดีกรมควบคุมโรค  ผูวาราชการจังหวัด  และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ  ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนด 
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอสวนกลาง  คณะกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคประกอบ
ตามที่กําหนด โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๕. กําหนดใหกรมควบคุมโรคทําหนาที ่ เป นหนวยงานธุรการและงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายโรคติดตอแหงชาติ และเปนหนวยงานกลางในการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอของประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๖. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเฝาระวังโรคติดตอและการปองกันควบคุม
โรคติดตอ
   ๗. กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอประจําชองทางเขาออกระหวาง
ประเทศ โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
   ๘. กําหนดใหคณะกรรมการฯ หรือเจาพนักงานสาธารณสุขซึ่งประจําชองทาง ดานตรวจ
คนเขาเมือง  เขตทา สถานี ทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
มีอํานาจหนาที่และดําเนินการตามที่กําหนด  
   ๙. กําหนดใหมีการจายคาทดแทนกรณีการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่ง
ของเจาพนักงานที่กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูหนึ่งผูใด 
   ๑๐. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงาน และกําหนด
บทกําหนดโทษ
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