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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....  ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการปรบัแกไขตามมตท่ีิประชมุรวมกับรองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุ เครอืงาม)
และสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดงักลาวมสีาระสาํคญัดังนี้

  ประเด็น     สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 

 

   

 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน ประกอบดวย
ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยตําแหนง จํานวน ๔ คน (เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานกุาร โดยใหมอีาํนาจ
หนาท่ี เชน (๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง

๓. องคประกอบ
และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชน 

๒. อํานาจของ
คณะรัฐมนตรี

 - กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวากิจการ
อันเปนบรกิารสาธารณะใดที่สมควรจะจดัตั้งเปนองคการมหาชนโดยขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
 - เปนผูวนิจิฉยัชี้ขาดและกาํหนดระเบยีบแบบแผนในกรณท่ีีมปีญหาการซ้ําซอน
หรือขัดแยงในการดําเนินกิจการขององคการมหาชนกับการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเปนผูเสนอคณะรัฐมนตรี

๑. คํานิยาม  แกไขนิยามคําวา “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของแตละ
องคการมหาชน เพื่อใหสอดคลองกบัภารกจิและการดาํเนนิการของคณะกรรมการ
ในแตละองคการมหาชน
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การรวมหรือการยุบเลิกองคการมหาชน (๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององคการมหาชน
เปนตน

๕. หลักเกณฑ
เกี่ยวกบัผูอาํนวยการ
ในองคการมหาชน

๔. หลักเกณฑ
และอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
ในองคการมหาชน 

๖. การเรงรัดให
องคการมหาชน
ดําเนินการเสนอ
แกไข พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชน 

 ประเด็น    สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 - กําหนดใหคณะกรรมการในแตละองคการมหาชนมีจํานวนตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้แตตองไมเกิน ๑๑ คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน พนักงานหรือลูกจางของ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแต เปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - กําหนดใหการดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวา ๓ แหง
ไมได (ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรบัมอบหมายใหปฏบิตัิ
ราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย) โดยไมรวมถึงการเปนกรรมการ
โดยตําแหนงที่ไดรับการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
 - ปรับปรุงอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการในแตละองคการมหาชน เพือ่ให
การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน
 
 - กาํหนดคณุสมบติัและลกัษณะตองหามของผูอํานวยการขององคการมหาชน
ไวในกฎหมายแมบท เพื่อใหมีลักษณะสอดคลองและเหมือนกัน 
 - กาํหนดใหการพนจากตาํแหนงตามวาระเมื่ออายคุรบ ๖๕ ปบรบิรูณเปนการ
พนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
 - แกไขอํานาจบังคับบัญชาของผูอํานวยการโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชา
เจาหนาทีแ่ละลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง เวนตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการกําหนด

 กาํหนดใหองคการมหาชนทกุแหงดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา แกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ภายใน ๑ ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิตบิัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมใหกรรมการหรือทีป่รึกษาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีไ่ด
ปฏิบัติหนาทีค่รบวาระแลว ใหอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวากรรมการหรือทีป่รึกษา
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
    ๒. กาํหนดใหสํานักงานสงเสรมิการลงทนุมีอํานาจมอบหมายใหบคุคลภายนอกดาํเนนิการ
แทนสํานักงานไดบางภารกิจ เชน การตรวจสอบเครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจําเปน ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
    ๓. แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสงเสริมการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไของคการ
การคาโลก (WTO) เชน ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศการบังคับใชวัตถุดิบ
ในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนสงออกซึ่งเปนการอุดหนุนที่ตองหาม
    ๔. กําหนดสิทธิและประโยชนเพื่อสนับสนุนใหผูทีไ่ดรับการสงเสริมมีการทําวิจัยและ
พัฒนา เชน ใหคณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
ของที่ผูไดรับการสงเสริม นําเขามาเพื่อใชในการทดสอบ วิจัยและพัฒนาตามที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการอาจอนุญาต
ใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิทีไ่ดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาไมเกินสิบสามปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
    ๕. เพิ่มสิทธิและประโยชนทางภาษีใหแกผูไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน
     ๕.๑ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมหักคาใชจายไมเกินสองเทา
ของจํานวนเงินที่ผูไดรับการสงเสริมไดเสียไปในการประกอบกิจการดังกลาว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
     ๕.๒ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผู ไดรับการสงเสริมหักเงินทีใ่ชไปในการลงทุน
ในโครงการที่ไดรบัการสงเสรมิจากกําไรรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละเกาสบิของเงนิท่ีลงทนุแลวในกิจการนั้น
     ๕.๓ ขยายเวลาการจายเงินปนผล เพื่อชวยใหผูไดรับเงินปนผลไดรับยกเวนภาษี
เงินไดในกรณีผูไดรับการสงเสริมไมอาจจายเงินปนผลไดทันตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล โดยขยายเวลาการจายเงินปนผลไปอีกหกเดือน ภายหลังสิ้นสุดการไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิารณาคดี
    เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนง
    ผูพิพากษาสมทบ) 

    คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญตัิแหงชาติตอไป 
    สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เสนอวา คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว
มีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กาํหนดคณุสมบัติของบคุคลผูมสีทิธสิมัครเขารบัการคดัเลอืกเพื่อแตงตั้งเปนผูพพิากษา
สมทบ โดยกาํหนดอายขุั้นสูงไวตามประเดน็ท่ีรองนายกรฐัมนตรมีอบหมาย เพื่อประโยชนตอทางราชการ
และความคุมคาในการใชจายงบประมาณแผนดินในการรับสมัครบุคคลเปนผูพิพากษาสมทบ จึงได
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑) เปน “มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบหาปบริบูรณ
ในวันยืน่ใบสมัคร” เพื ่อใหระบบคัดเลือกและควบคุมผู พิพากษาสมทบมีความสมบูรณพรอม
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนกอนดํารงตําแหนง ระหวางดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
(รางมาตรา ๓ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑))
    ๒. แกไขเพิม่เติมวาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาสมทบ ซึง่เดิมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตัดความเดิมวา “ผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
ใหคงปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที”่ ออก ซึ่งตอมาศาลเยาวชน
และครอบครวัขอใหคงความในวรรคแรกของมาตรา ๒๕/๑ โดยชี้แจงภายหลงัวาอาจมกีรณผีูพพิากษา
สมทบครบวาระพรอมกันทัง้ศาล จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนง
เนือ่งจากครบวาระคงตองปฏิบัติหนาทีต่อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที ่ เพื่อมิให
เกิดชองวางในการปฏิบัติหนาทีร่าชการ นั้น เปนขอเท็จจริงทีผู่แทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิได
ชี้แจงปญหาขอขัดของดังกลาวในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตั้งแตตน
และผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิไดขัดของกับการตัดความดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว เห็นวา เพื่อแกไขขอขัดของ
ดังกลาวตามที่ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครวัชี้แจงเหน็ควรคงความดงักลาวตามรางเดมิในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๒๕/๑ (รางมาตรา ๕ (เพิ่มมาตรา ๒๕/๑)) 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๒๒ กนัยายน ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภ
    ในวัยรุน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรบัขอสงัเกตของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาไปพรอม
กับรางพระราชบัญญัติ ซึ่งนายเจตน ศิรธรานนท กับคณะ เปนผูเสนอ กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหทันภายในกําหนดเวลาตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดบทนิยามคําวา “วัยรุน” หมายความวาบุคคลที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๙ ป
บริบูรณ
    ๒. กําหนดใหวัยรุ นมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร ความรู  และบริการตามสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
และกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัย
ของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการจัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษาและ
ใหการปรึกษา ตลอดจนกําหนดใหสถานบริการ สถานประกอบกิจการ ราชการสวนทองถิ่นตอง
ใหขอมลูขาวสาร และความรูเพือ่ปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนอยางถูกตอง เหมาะสม
ครบถวน และทั่วถึง 
    ๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน”
โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง ๕ คน ไดแก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
จากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนทีป่ระจักษในดานการสาธารณสุข
ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห
ดานละ ๒ คน และผูแทนเดก็และเยาวชนที่ไดรบัการคดัเลอืกจากสภาเดก็และเยาวชนแหงประเทศไทย 
ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน โดยใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ
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    ๔. กําหนดใหคณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีอํานาจ
หนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี 
ประสานงาน ตดิตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรฐัและหนวยงานของเอกชนที่เก่ียวของ
ใหมีการปฏบัิตติามนโยบายแผนปองกนัและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ตลอดจนกําหนดระเบยีบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน การปองกัน การชวยเหลือ 
การแกไข และการเยียวยาปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุนใหเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รวมทั้งการปองกันการใชความรุนแรงทางเพศ การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และการปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุน 
    ๕. กําหนดใหนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนอยางนอยตองมี
สาระสาํคญัเกี่ยวกบัมาตรการเกี่ยวกบัการไดรบัขอมูลขาวสาร และความรูเก่ียวกับอนามยัการเจรญิพนัธุ
อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศของตนเอง มาตรการ
เกี่ยวกับการไดรับบริการดานอนามัยการเจริญพันธุจากรัฐอยางทัว่ถึงเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ
รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการปองกัน การชวยเหลือ การแกไขและการเยียวยาปญหาการตั้งครรภ
ในวยัรุนใหเปนไปอยางทั่วถงึและเปนธรรม ทัง้นี ้การจดัทํานโยบายและยทุธศาสตรดงักลาวใหคาํนงึถงึ
หลักการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคมและวัยรุนในทองถิ่นดวย 
    ๖. กําหนดใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจออกคําสั่งเปนหนังสือเชิญบุคคล
ใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นทางวิชาการได เมือ่เห็นควร และอาจขอ
ความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาได
    ๗.  กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับผู  ไม ปฏิบัติตามคําสั ่งของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ โดยไมมีเหตุหรือไมอาจแสดงเหตุผลอันสมควร ตลอดจนกําหนดใหในกรณีที่
หนวยงานใดของรัฐ ไมดําเนินการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจเสนอ
เรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
    คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิาตอบแทนผูเสยีหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมการตรวจพิจารณากับรางพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป
    สําหรบัแนวความคดิของการเสนอเกี่ยวกบัรางพระราชบญัญตันิี้ กระทรวงยตุธิรรม เสนอวา 
    ๑. โดยที่องคการสหประชาชาติไดรับรองปฏิญญาวาดวยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวย
ความยุติธรรมแกผูไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยมิชอบ ค.ศ. ๑๙๘๕ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิของเหยือ่อาชญากรรม
ในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญาของผูอ่ืน โดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทาํความผดิน้ัน และไมมีโอกาสไดรบัการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น 
    ๒. เนือ่งจากพระราชบัญญัตินี ้ไดมีผลบังคับใชมาเปนเวลาพอสมควร แตประชาชน
ทีต่กเปนผูเสียหายในคดีอาญายังคงใชสิทธิขอรับคาตอบแทนไมมากเทาทีค่วร เพราะไมทราบถึงสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายดําเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยประสาน
ความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจทั่วประเทศ
แจงสิทธิใหผูเสียหายในคดีอาญา ทราบวามีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหสถิติการยื่นคําขอรับ
คาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กลาวไดวาการดําเนินการดังกลาวได
ประสบผลสําเร็จในระดับหนึง่ แตเพื่อใหสิทธิในการไดรับการเยียวยาจากรัฐ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกบัการอาํนวยความยติุธรรมแกผูท่ีไดรบัความเสยีหายจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม สามารถ
เขาถงึสิทธติามพระราชบญัญัตดิงักลาวไดงาย สะดวก รวดเรว็ ท่ัวถงึ และเปนธรรม และสนับสนนุใหการ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับยุทธศาสตร ลดความเหลื่อมลํ้า
จงึจาํเปนตองกาํหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
ทีจ่ะตองแจงใหผูเสียหายหรือทายาท ซึ ่งไดรับความเสียหายทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญคือ
    แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จาํเลยในคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
มีหนาท่ีท่ีจะตองแจงผูเสยีหายหรือทายาทซ่ึงไดรบัความเสยีหายใหทราบถงึสทิธกิารขอรบัคาตอบแทน 

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรงุเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    เพิ่มความเปนวรรคสามของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ดังนี้

 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 มาตรา ๔ ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรงุเทพมหานครขึ้นเพื่อจายบาํเหนจ็
บํานาญใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยใหกรุงเทพมหานคร หักเงินงบประมาณ
รายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนในอัตรา
ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยจะได กําหนดโดย
กฎกระทรวงไมเกนิรอยละสาม และตั้งประเภท
เงินน ีไ้ว  ในงบประมาณรายจ ายประจําป 
ของกรุงเทพมหานคร
 งบประมาณรายไดประจําป ซึ่งคํานวณ
หักสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร มิใหนํางบประมาณรายได
ประเภทพันธบัตร เงินกู  เงินทีม่ ีผู อุทิศให
หรือเงินอุดหนุนมารวมดวย

 มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม
ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
    พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)

    คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร     
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ ๓๐ ของกําไรสุทธิของบริษัท         
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ ๒๐ ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวน        
นิติบุคคลเปนการถาวร ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
    ๒.  ใหบทบัญญัติแหงประมวลรษัฎากรที่ถกูยกเลกิหรอืแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตันิี้
ย ังคงใช บังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติ จัดเก็บภาษีอากรที ่ค างอยูหรือทีพ่ึงชําระกอนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 “หากในปใดเงินงบประมาณรายไดประจําป
ทีก่รุงเทพมหานครหักสมทบเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเพียงพอ
ตอคาใชจายสําหรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอกับคาใชจาย
ในปนั้นไดเทาที่เกิดขึ้นจริง”

 มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีว าการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๔๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) ตามที่สํานักงาน
ศาลปกครองเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑.  แกไขเพิ่มเติมใหตําแหนงตุลาการศาลปกครองชั้นตนไมเปนลักษณะตองหามในการ
แตงต้ังใหดาํรงตาํแหนงตลุาการศาลปกครองสงูสดุ เพื่อใหตลุาการศาลปกครองชั้นตนสามารถเลื่อนขึ้นไป
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุดได
    ๒. เพิ่มบทบัญญัติใหมีตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตนและอัตราเงินเดือน 
และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน
เปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
    ๓.  แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
    ๔. เพิ่มบทบัญญัติเหตุของการพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครองกรณีโอนไปเปน
ขาราชการฝายอื่น เพิ่มหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและ
การใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
    ๕. เพิ ่มบทบัญญัติเพื ่อกําหนดหลักเกณฑและเงื ่อนไขในการกลับเขาดํารงตําแหนง
ของตุลาการศาลปกครองที่โอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
    ๖.  เพิ่มบทบญัญัตเิพื่อกาํหนดใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีอาํนาจดาํเนินการ
ทางวินัยแกเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองไดเชนเดียวกับตุลาการศาลปกครอง    

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันที ่๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๘

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพือ่สรางทางพิเศษ
    ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย
    จังหวัดนนทบรีุ และเขตทวีวัฒนา เขตตล่ิงชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย
    เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
    ๑. อนมุตัิหลกัการรางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื ่อสรางทางพิเศษ
ศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
    ๒.  มอบใหกระทรวงคมนาคม และสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไปพจิารณาดาํเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจําเปนในการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้ง การคํานึงถึงความเปนธรรมในการชดเชยและเยียวยาแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนดวย 
    กระทรวงคมนาคมเสนอวา 
    ๑. โดยที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืนในทองที่อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซือ่ 
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื ่อกําหนดแนวเขตที่ดินทีจ่ะเวนคืนโครงการ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๔ ป 
    ๒. ในการดําเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑ ไดดําเนินการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนในทองที่ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว มีที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งหมด
จํานวน ๖๖๐ แปลง (เปนทีด่ินของเอกชน จํานวน ๕๒๙ แปลง ทีด่ินของการรถไฟแหงประเทศไทย 
จาํนวน ๓๐ แปลง ท่ีดนิของกระทรวงการคลงั จํานวน ๑ แปลง) โดยเจาของท่ีดนิไดมาตกลงทาํสญัญา
ซื้อขายและรับเงินคาทดแทนจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) แลว จํานวน ๕๖๐ แปลง 
แตยังมีเจาของทีด่ินอีกจํานวน ๑๐๐ แปลง ไมมาตกลงทําสัญญาซื้อขายกับ กทพ. เนื ่องจาก
มีขอขัดของ เชน ทีด่ินติดภาระจํายอม ลมละลาย ซึ่ง กทพ. ไดดําเนินการวางเงินคาทดแทนและ
เขาครอบครอง ใชอสังหาริมทรัพยนั้นแลว ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
ใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน
เขตบางพลดั เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร เปนกรณีท่ีมีความจาํเปน
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โดยเรงดวน ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน ๑๐๐ แปลง
ดังกลาวตกเปนของ กทพ. สมควรตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    เวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองทีอ่ําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิง่ชัน  เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใน
แนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายช่ือเจาของหรอืผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทายพระราชบญัญตัิ
เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ตกเปนของ กทพ. โดยมีผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เปนเจาหนาทีเ่วนคืน และใหเจาหนาทีเ่วนคืน เขาใชอสังหาริมทรัพยทีเ่วนคืนภายในระยะเวลา ๔ ป 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้ 
    ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
และสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒.  ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดาํเนินการเสนอแกไขปรบัปรงุ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตัิในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
และแกไขเพิ่มเติมผูรักษาการตามกฎหมาย
     ๑.๑  ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิการฮจัย
แหงประเทศไทยและเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ (ซึ่งเดิมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม)
     ๑.๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดมิเปนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) และเพิ่มผูแทนปลดักระทรวงวัฒนธรรม ผูแทน
กรมการศาสนา ผูแทนสํานักจุฬาราชมนตรี ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผูแทนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
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    ๒. ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย 
แหงประเทศไทย และใหกรมการปกครองทําหนาทีส่ํานักเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดิมเปนภารกิจของกรมการศาสนา)
    ๓. ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที ่ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
และกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบกิจการฮัจย ของกองสงเสริมกิจการฮัจย กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ไปเปนกองสงเสริมกิจการฮัจยทีจ่ะไดจัดตั้งขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ

    เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาความมัน่คงแหงชาติ พ.ศ. ....                      
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติสภาความมั ่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
    ๒. กําหนดบทนิยามคําวา “ความมั่นคงแหงชาติ” นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
    ๓. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
    ๔. กําหนดใหมีสภาความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภา             
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิ
ซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตัง้จํานวน ๓ คน เปนสมาชิกและเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติเปนสมาชิก
และเลขานุการ
    ๕. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกผูทรงคุณวุฒิและวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๔ ป
    ๖. กําหนดใหประธานสภาความมั่นคงแหงชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม มีอํานาจ
เชิญผูแทนหนวยงานและบุคคลใดมารวมการประชุมของสภาความมัน่คงแหงชาติหรือใหมาชีแ้จง
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี ่ยวของเพื ่อประกอบ
การพิจารณาได
    ๗. กําหนดอํานาจหนาทีข่องสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดแก พิจารณา เสนอแนะ และ
ใหความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรชาติในมิติดานความมั่นคง พิจารณาและกําหนดนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
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รฐัสภา พจิารณาเรื่องที่เกี่ยวกบัความมั่นคงแหงชาตแิละใหความเหน็แกคณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี
รวมท้ังดาํเนินการเกี่ยวกบัความมั่นคงแหงชาติตามท่ีนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย เปนตน
    ๘. กําหนดใหมีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและมีอํานาจหนาที ่ ไดแก ศึกษา 
วิเคราะหและประเมินสถานการณดานความมัน่คง การเปลีย่นแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ เพื่อเสนอแนะนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พิจารณาโครงการหรือ
แผนงานเรื่องสําคัญของหนวยงานของรัฐตอสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ ตามที่สภาความมั่นคง
แหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนด เปนตน และกําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีอํานาจ
ในการเชิญขาราชการ เจาหนาทีห่นวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหขอเท็จจริง
ความเห็นหรือคําแนะนําอันเกีย่วกับความมัน่คงแหงชาติ และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
    ๙. กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีแลวเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบในการปฏิบัติในการกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน
โดยใหมีแผนงานและโครงการรองรับ ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
    ๑๐.  กําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอโครงการหรือแผนงานเรื่องสําคัญตอสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งดําเนินการ
ภายใตนโยบายความมัน่คงแหงชาติ ยทุธศาสตร แผนงาน หรือมาตรการตามภารกิจหนาที ่
สําหรับประกอบการพิจารณากําหนดงบประมาณรายจายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
     ๑๑.  กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานของรฐัเกี่ยวกบัโครงการหรอืแผนงานดานความมั่นคงเรื่องสาํคญั ซ่ึงดําเนินการภายใตนโยบาย        
ความมั่นคงแหงชาติ และพิจารณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการที่เหมาะสม
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงาน
    หมนุเวียนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนญูของทบวงการพลงังาน
    หมุนเวียนระหวางประเทศ เพื่อการสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกทบวง
    การพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (International Renewable
     Energy Agency : IRENA) ของประเทศไทย

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ 
และรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
พ.ศ. .... ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่ใหความเห็นชอบในการแสดงเจตนาผูกพันตามธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศตอไป ภายหลังจากที่ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศไดมีหนังสือยืนยันวา
ประเทศไทยไดรับสมาชิกภาพในการเขาเปนสมาชิกแลวตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
     ๑.๑ กําหนดใหยอมรับนับถือวาทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
     ๑.๒ กําหนดใหทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ สถานที ่ ทรัพยสิน
สินทรัพย และบรรณสารของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของทบวง
การพลงังานหมุนเวยีนระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ และบคุคลอ่ืนท่ีปฏบิตัภิารกิจเพื่อทบวงการพลงังาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาทีใ่นประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติหนาที ่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันเพียงเทาที่
รัฐบาลไดรับและใชบทแหงความตกลงนั้นหรือความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ
    ๒.  ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
     ๒.๑ วัตถุประสงคการจัดตั้งทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
      ๑) เปนองคกรหลักในการดําเนินงานเพือ่สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงาน
ทดแทนระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมความรวมมือทีเ่นนบทบาทการเปนศูนยขอมูลการถายทอด
เทคโนโลยี ความรวมมือดานวิทยาศาสตร และการวิจัยและพัฒนา
      ๒) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางเปนรูปธรรมตอประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุน
การใชพลังงานหมุนเวียนอยางจริงจัง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการกําหนดแนวนโยบาย
      ๓)  ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นทีเ่หมาะสมในการเลือกใชกลไกในการจัดหา
แหลงทุน และการปรับใชมาตรการตาง ๆ ทีเ่กี ่ยวของเพื่อนําเทคโนโลยีนั ้น ๆ มาปรับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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      ๔) เผยแพรการถายทอดทางเทคโนโลยดีานพลงังานหมนุเวียนและใหการสนับสนนุ
กิจกรรมการฝกอบรมดานพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก
      ๒.๒ ขอบเขตของการดําเนินกิจกรรม
            ๑) การปรับปรุงองคความรูทัง้ในดานนโยบายและการปฏิบัติงานดานพลังงาน
หมุนเวียน การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมงานวิจัยทางดานพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมและการใหการศึกษาทางดานพลังงานหมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
      ๒) การใหคําแนะนําดานนโยบายและคําแนะนําดานการเงินเพื่อสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
      ๓) การสงเสรมิใหมีการปรกึษาหารอืระหวางรฐับาลของประเทศสมาชกิและองคกร
ท่ีไมใชภาครฐับาล ตลอดจนสงเสรมิใหมีการหารอืเก่ียวกับนโยบายพลงังานหมนุเวียนในระดบันานาชาติ
     ๒.๓ การเปนสมาชิกภาพมี ๒ ประเภท คือ
      ๑) สมาชิกเริ่มแรกของทบวงการ โดยการลงนามในธรรมนูญฉบับนี ้และไดมอบ
สัตยาบันสาร 
      ๒) สมาชิกอื่นของทบวงการ โดยการมอบภาคยานุวัติสารภายหลังจากการสมัคร
เขาเปนสมาชิกไดรับอนุมัติแลว จะถือวาสมาชิกภาพไดรับการอนุมัติตอเมื่อการสมัครไดถูกสงไปยัง
สมาชิก และมิไดคัดคานภายใน ๓ เดือน
     ๒.๔ โครงสรางองคกร มีดังนี้
             ๑) สมัชชา เปนองคกรสูงสุดของทบวงการ ประกอบดวยผูแทนจากแตละสมาชิก
จํานวนหนึ่งคน
             ๒) คณะมนตรี ประกอบดวย ผูแทนทีม่าจากสมาชิกทบวงการทีไ่ดรับการเลือกตัง้
โดยสมัชชาอยางนอย ๑๑ คน แตไมเกนิกวา ๒๑ คน จํานวนผูแทนถาวรอยูในระหวาง ๑๑ และ ๒๑ คน
ซึ่งเปนจํานวนเทากับ ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทบวงการโดยคํานวณบนพื้นฐานของจํานวนสมาชิก
ของทบวงการในชวงเริ่มตนของการเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรี สมาชิกของคณะมนตรีจะไดรับ
การเลือกตั ้งโดยการหมุนเวียนตามที่ระบุไวในขอบังคับของการประชุมสมัชชาเพื ่อใหเชื ่อมั ่นวา
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมอยางแทจริงโดยสมาชิกของคณะมนตรี
อยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
             ๓)  สํานักเลขาธกิาร ประกอบดวยผูอาํนวยการใหญซึ่งเปนหวัหนาเจาหนาท่ีฝายบรหิาร
และเจาหนาท่ีอ่ืนตามที่จาํเปน ผูอํานวยการใหญจะไดรบัแตงตั้งโดยสมชัชาตามขอเสนอของคณะมนตรี
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และสามารถขยายไดอีกหนึ่งครั้งเทานั้น
        ๒.๕ งบประมาณ มาจาก ๓ สวน ดังนี้
             ๑) เงินสนับสนุนภาคบังคับของสมาชิกโดยใชพื ้นฐานการกําหนดอัตราสวน
ขององคการสหประชาชาติตามที่กําหนดโดยสมัชชา
              ๒) เงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ และ
      ๓) เงินจากแหลงอื่น ๆ
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        ๒.๖ สภาพนติิบคุคล เอกสทิธิ์ และความคุมกนั ทบวงการมสีภาพเปนนติบิคุคลระหวาง
ประเทศ และมีความสามารถทางกฎหมายในดินแดนของสมาชิกแตละประเทศเทาทีจ่ําเปน
เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีและเพื่อใหบรรลผุลตามความมุงประสงคของทบวงการตามที่กฎหมายของสมาชกิ
บัญญัติไว

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัคุมครองการดําเนนิงานของสาํนกัเลขานกุารองคกรสาํรองขาว
    ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
    ๑. อนุมัตหิลักการรางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนินงานของสาํนักเลขานุการองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
ไปประกอบการตรวจพิจารณา  แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานติบัิญญัตแิหงชาตติอไป ทัง้นี ้ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรบัความเหน็ของกระทรวง
พาณิชย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐไปดําเนินการตอไป 
    ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงเสนอความตกลงองคกรสํารองขาวฉุกเฉิน
ของอาเซียนบวกสาม และขอเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติทีป่ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตร
และปาไมกับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. กําหนดคํานิยามคําวา “แอปเทอร” “ความตกลงแอปเทอร” “สํานักเลขานุการกรม” 
“ประเทศสมาชิกแอปเทอร” “คณะมนตรีแอปเทอร” และ “กองทุนแอปเทอร” 
    ๒. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีสภาพเปนนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย  
    ๓. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีวัตถุประสงคในการสํารองขาวไวในยามฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารเพื่อมนุษยธรรม ในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมถึงความยากจนใประเทศ
สมาชิก แอปเทอรเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน  และดําเนินกิจกรรมอื่น
ที่สอดคลองกับความตกลงแอปเทอร และประเทศสมาชิกแอปเทอร และมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จดัการขาวสาํรองฉกุเฉนิของประเทศสมาชกิแอปเทอรและบรหิารจดัการคลงัสนิคาสาํหรบัเกบ็รกัษาขาว
สํารองที่มีอยูจรงิ  โดยรวมถงึหนาที่ในการระบายขาว  และเติมเต็มขาวสาํรองตามกฎระเบยีบการระบาย
และเตมิเตม็ขาวสํารองเกบ็รกัษาขาวสาํรองท่ีไดรบับรจิาคมาจากประเทศสมาชกิแอปเทอร เพื่อชวยเหลอื
ประเทศสมาชิกแอปเทอรทีป่ระสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และติดตามและประเมินผลการระบายขาวสํารอง
ฉุกเฉนิภายใตกฎระเบยีบการระบายและเตมิเตม็ขาวสาํรอง   แลวรายงานผลตอคณะมนตรแีอปเทอรตอไป
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    ๔. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรไดรับยกเวนคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
โรงเรอืนและที่ดนิ  และภาษบํีารงุทองที่ตามกฎหมายภาษีบาํรงุทองที่ อากรศลุกากรและคาธรรมเนยีม
ผานพิธีการศุลกากรสําหรับขาวที่นําเขาหรือสงออกของการดําเนินงาน และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยทะเบียนคนตางดาว

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ในสวน
    ทีเ่กีย่วกับการเขาเปนภาคีพธิีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
    รางพระราชบญัญติัเครื่องหมายการคา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (ในสวนท่ีเก่ียวกบั
    การขยายขอบเขตความคุ มครอง การปรบัปรุงหลักเกณฑ ขัน้ตอน
    และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ในสวนทีเ่กี ่ยวกับการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และรางพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ในสวนท่ีเก่ียวกับการขยายขอบเขตความคุมครอง การปรบัปรงุ
หลักเกณฑ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบยีนการปรบัปรงุคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบบั ท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” เพื่อกําหนดใหหมายความถึงเสียงดวย
    ๒. แกไขเพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
    ๓. แกไขเพิ่มเติมลักษณะอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่กฎหมายกําหนดให
ถือวามีลักษณะบงเฉพาะ และการไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา โดยการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลาย
    ๔.  ยกเลกิบทบญัญัตท่ีิหามขอจดทะเบยีนสาํหรบัสนิคาตางจําพวกกันในคาํขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาหนึ่งฉบับ
    ๕. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทีเ่หมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาทีไ่ดจดทะเบียนไวแลว หลักเกณฑและ
ขั้นตอนกรณีผูขอจดทะเบียนหลายรายยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
    ๖. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายชุด
    ๗.  ลดระยะเวลาการปฏบัิตติามคาํสั่งของนายทะเบยีน การอุทธรณคาํสั่งของนายทะเบยีน
การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ การยื่นคําคัดคานการจดทะเบียน และการยื่น
คําโตแยง คําคัดคานการจดทะเบียน
    ๘. กําหนดใหแยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครือ่งหมายการคา สําหรับสินคาทั้งหมดหรือ
บางอยางได
    ๙. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของนายทะเบียนในกรณีการขอจดทะเบียนการโอน
หรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา หรือการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๕๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๑๐. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
    ๑๑. กาํหนดผลทางกฎหมายในกรณกีารโอนหรอืการรบัมรดกสทิธ ิในเครื่องหมายการคา
ที่มีการทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
    ๑๒. เพิม่บทบัญญตัิในสวนทีเ่กีย่วกับการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคาภายใตพิธี
สารมาดริด
    ๑๓. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการนําหีบหอหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการคา 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอื่นทีจ่ดทะเบียนไวมาใชสําหรับสินคาของตนเอง
หรือของบุคคลอื่น 
    ๑๔. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัการประกอบธรุกจิขอมลูเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....
    (การจัดทาํแบบจําลองดานเครดิต)

             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    กระทรวงการคลงัเสนอวา โดยที่พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕
มิไดมีบทบัญญัติรองรับใหสมาชิกนําขอมูลของลูกคาตนที่ไดจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๐
ไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิต จึงสมควรกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมใหสมาชิกสามารถ
นําขอมูลของลูกคาตนทีไ่ดจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิตเพื่อใช
ประกอบการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิก
ซึ่งขอมูลทีน่ําไปใชเปนขอมูลเฉพาะสวนที่สะทอนถึงความสามารถในการชําระหนี ้ โดยไมมีขอมูล
ท่ีสามารถระบตุวัตนของเจาของขอมลู และไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลูกอนแลว ซึ่งจะสงผล
ใหกระบวนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็วและเปนประโยชนกับลูกคา โดยเจาของขอมูลไมไดถูกละเมิด
สิทธิ อันจะทําใหผูบริโภคไดรับบริการสินเชื่อสอดคลองกับศักยภาพในการชําระคืนหนี ้ทําใหเกิด
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
เพื่อแกไขบทบญัญัติในสวนท่ีสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรอืผูแทนของนติบิุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘๕๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

                โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. แกไขเพิ่มเติมใหสถาบันการเงินทีบ่ริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิกสามารถ
นําขอมูลของลูกคาตนที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๐ ไปใชในการจัดทําแบบจําลอง
ดานเครดิตได โดยไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน
    ๒. แกไขเพิ่มเติมในสวนบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล โดยตอง
มีการพิสูจนวากรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือไมไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น

    เร่ือง รางพระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบญัญติัสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ 
    พ.ศ. .... รางพระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคม
    ของบคุคล) และรางพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเกี่ยวกบัหางหุนสวน
    จดทะเบยีน หางหุนสวนจาํกัด บริษัทจํากัด สมาคมและมลูนิธ ิ(ฉบบั ..) พ.ศ. .... 
    รวม ๓ ฉบับ 
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตัริวม ๓ ฉบบั  ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฏีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ            
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
    ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล) และ
    ๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด 
หรือบริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
    ๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
     ๑.๑ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
       ๑.๒ กําหนดใหสมาคมการคาทีไ่ดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา
พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ หากประสงคจะเปนสมาคมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทราบภายใน
หนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดแจงแลวใหถือวาสมาคมดังกลาว
ไดรับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๕๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล) 
     ๒.๑  กําหนดใหการกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน              
ยอมกระทําได แตตองมิใชการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน การกอตั้งสมาคมใหมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
     ๒.๒  สมาคมตองใชชื่อทีม่ีคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับ
ชื่อของสมาคม
    ๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
     ๓.๑   กาํหนดคาํนิยามคาํวา “สมาคม” หมายความวา สมาคมทีไ่ดจดทะเบยีนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
     ๓.๒ กําหนดใหผูใดใชคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับชื่อ
ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอืน่เกีย่วกับธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคม
ทีไ่ดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช 
     ๓.๓ กําหนดผูใดใชคําวาสมาคมในการดําเนินกิจการเพื่อหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน ไมวาจะเปนสมาคมทีจ่ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

   อนึ่ง สําหรับทานผู สนใจสามารถติดตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีไดทีเ่ว็บไซต
ของสํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีhttp://www.cabinet.thaigov.go.th และติดตามแถลงการณตาง ๆ
รวมทั้งประกาศและคําสัง่ของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดที ่ Facebook ของกองอํานวยการ
รักษาความสงบเรียบรอย หรือเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th ซึง่ได
ดําเนินการรวบรวมประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการสืบคนเพื่อศึกษาตอไป. 
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