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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ….        

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุติัหลกัการรางพระราชบญัญติัสถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให 
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
และรับทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลําดบัรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคญัของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหนาที่เสนอแนะ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนตอคณะรัฐมนตรี กํากับดูแล
ตรวจสอบ และสงเสริมสถาบันการเงินประชาชนใหเปนไปตามรางพระราชบัญญตัน้ีิ กาํหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง การจดทะเบียน การดําเนินการ การเพิกถอน การพนสภาพ รวมถึง
ประเภทหรือลักษณะของสถาบันการเงินประชาชน ออกระเบียบกําหนดคุณสมบัติของสมาชิก 
พจิารณาใหความเห็นชอบคําขอการจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนการเปนสถาบันการเงินประชาชน
ตามขอเสนอแนะของธนาคารผูประสานงาน กําหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาบริการ 
และผลตอบแทนของสถาบันการเงินประชาชน และรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรี
และสาธารณชนทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
   ๒. กาํหนดใหมธีนาคารผูประสานงาน โดยมหีนาทีส่นับสนุน ชวยเหลอื และแนะนําการจดัตัง้
สถาบันการเงินประชาชน รับคําขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอนจากสถาบันการเงินประชาชนเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการ จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการทางการเงิน ระบบ
การโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอ่ืนใดที่จําเปน พัฒนาศักยภาพและความพรอม ทั้งในดานระบบ
การเงิน การบัญชี และการเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหบริการทางการเงินแกสถาบันการเงิน
ประชาชน เปนตวักลางในการทําธุรกรรมทางการเงินระหวางสถาบันการเงินประชาชน จดัทาํระบบขอมลู
รวมถงึขอมลูธรุกรรมทางการเงนิของสมาชกิ ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย
และมาตรการที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน
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   ๓. กําหนดใหสถาบันการเงินประชาชนจัดต้ังข้ึนเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล
และตองมวัีตถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการใหบรกิารทางดานการเงนิระดบัชมุชนแกสมาชกิ ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศกําหนด
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชน โดยมีอํานาจหนาที่บริหารสถาบัน
การเงินประชาชน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได หรือผลประโยชนท่ีเกิด
จากเงินหรอืทรพัยสนิของสถาบันการเงินประชาชน รวมถงึการจัดทาํบญัชขีองสถาบันการเงินประชาชน
ออกประกาศ ระเบียบ หรอืขอบงัคบัเก่ียวกับการบรหิารสถาบันการเงินประชาชน รบัสมาชิกและจัดทาํ
ทะเบียนสมาชิก ทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของสถาบันการเงินประชาชน 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของสถาบันการเงินประชาชน และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน
กําหนดหรือมอบหมาย
   ๕. กาํหนดใหทนุหรอืทรพัยสนิของสถาบันการเงินประชาชน ประกอบดวย เงนิทีส่มาชกินาํมา
ลงหุนหรือฝากไวกับสถาบันการเงินประชาชน เงินหรือทรัพยสินอื่นที่สถาบันการเงินประชาชนไดรับ
บริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอผกูพนัใด ๆ  และดอกผล รายได หรอืผลประโยชนทีเ่กิดจากเงนิหรอื
ทรัพยสินของสถาบันการเงินประชาชน
   ๖. กาํหนดใหสถาบันการเงินประชาชนมีอาํนาจหนาท่ีใหบริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก 
กระทาํการใด ๆ  เพือ่พฒันาองคความรู คณุภาพชวีติ สวสัดภิาพ และสวสัดกิารของสมาชกิและประชาชน
ในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบันการเงินประชาชนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
   ๗. กาํหนดใหภายใน ๑๕๐ วนันบัจากวนัสิน้ป ใหสถาบนัการเงนิประชาชนจดัทาํงบแสดงฐานะ
การเงิน เปดเผยงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลการดําเนนิการประจําปตอสมาชกิและสาธารณชน 
รวมทั้งจัดสงใหกับผูตรวจสอบ
   ๘. กําหนดใหผูอนุมัติใหสถาบันการเงินประชาชนดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการหรือ
เปนผูดําเนินการ หรือรับผิดชอบในการดําเนินการน้ัน ไดกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ 
โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกและปรับ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภณัฑสถาน
   แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ และพพิธิภณัฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และกรุงเทพมหานครไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. มอบหมายใหกระทรวงวฒันธรรมรบัความเหน็ของสาํนักงาน ก.พ.ร. และกรงุเทพมหานคร
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ “ขอบัญญัติทองถิ่น”
   ๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวัตถเุฉพาะทีม่คีวามเกีย่วของสมัพนัธ และความสาํคญัในระดบัชมุชนและระดบั
ทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจในการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีมิไดอยูในความครอบครองของผูใด
และมิไดมีการประกาศขึ้นทะเบียนไว
   ๓. กําหนดใหโบราณสถานท่ีกรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนไวแลว กรมศิลปากรอาจ
ทาํความตกลงกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่มอบหมายใหเปนผูอนรุกัษ คุมครอง รกัษาและบาํรงุ
โบราณสถานน้ันทัง้หมดหรือบางสวนก็ได รวมท้ังสามารถออกขอบญัญตัทิองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การเขาชมจากประชาชนได ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขทีอ่ธิบดีกําหนด และรายไดทีไ่ดรบั
จากการดําเนนิการดงักลาว  เมือ่หกัสงกองทนุโบราณคดตีามอัตราทีอ่ธิบดกํีาหนดแลว ใหตกเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
   ๔. กาํหนดใหโบราณสถานท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่ประกาศข้ึนทะเบยีนแลว ใหมหีนาที่
อนุรักษ คุมครอง รักษา และบํารุงโบราณสถานน้ัน รวมท้ังสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการเขาชมจากประชาชนได
   ๕. กาํหนดใหอธบิดกีรมศลิปากรมอีาํนาจสัง่ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ระงบัการดาํเนนิการใด ๆ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไว
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   การกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗
   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย                       
เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
รวม ๓ ประการ คือ
   ๑. หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายท่ีจะตราขึ้นในอนาคต
   ๒. การดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑.
   ๓. ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย
เพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย
ไดจัดทําตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
    (๑) ใหสวนราชการท่ีจะเสนอกฎหมายใหมหรอืทีต่องทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นาํหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคตไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือทบทวนกฎหมาย
    (๒) เหน็ชอบใหสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยคณะอนกุรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญา แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
    (๓) มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิดในประมวล
กฎหมายอาญา และการพจิารณาแยกโทษสําหรบันติบิคุคลจากโทษสําหรบับคุคลธรรมดาตามขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   กรอบแนวทางการศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญา
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ เน่ืองจากเห็นวา การกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมายตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดกรอบ
แนวทางไวนัน้ เปนการสะทอนสภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย กอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพ
ในการบงัคบัใชกบัพฤตกิรรมทีเ่ปนภัยคกุคามอยางแทจรงิ ทาํใหเกดิปญหาการบริหารงานยุตธิรรมทางอาญา
ซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมากและมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหา
คดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิดทางอาญาที่ไมเหมาะสม ทําใหผูกระทําความผิด
ที่รับโทษอาญาโดยที่ไมสมควรไดรับ จะไดรับผลกระทบไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพ
ในหลายเรื่อง เนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว (criminal record)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมมีตอินมุตัหิลักการรางพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเร่ืองดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา
และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหมคีณะกรรมการอยัการ ประกอบดวย ประธาน ก.อ. ซึง่ตองไมเปนพนกังานอยัการ
อัยการสูงสุดเปนรองประธาน รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโส จํานวน ๔ คน เปนกรรมการอัยการ
โดยตําแหนง กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน และอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการ
อัยการ เปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง และเปนเลขานุการ ก.อ.
   ๒. กาํหนดคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามของประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูทรงคุณวฒุิ
ที่เปนบุคคลภายนอก
   ๓. กาํหนดใหมกีารเลอืกประธาน ก.อ. และกรรมการอยัการผูทรงคณุวุฒิ โดยหามกระทาํการ
อันใดมีลักษณะเปนการหาเสียง
   ๔. กําหนดใหประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป 
และดํารงตําแหนงไดวาระเดียว
    ๕. แกไขเพ่ิมเติมกาํหนดใหขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวสิาหกิจหรือกจิการอ่ืน
ของรัฐในทํานองเดียวกัน และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใด
ในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหางหุนสวนหรือบริษัทที่มี
วตัถปุระสงคมุงหาผลกาํไรหรอืรายไดมาแบงปนกนั หรอืเปนทีป่รกึษาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง
หรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

   รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา                  
พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และมอบหมายใหหนวยงาน
และกองทุนอื่น ๆ  ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงคที่สอดคลองตามนัยมาตรา ๖ ของรางพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้ ดําเนินการตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณตอไป
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๓๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. สถานะและวัตถุประสงคของกองทุน 
    (๑) ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
    (๒) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีสิทธิที่จะรับ
และเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอยางทั่วถึง รวมท้ังใหความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนซ่ึงขาดแคลน
ทุนทรัพยจนสําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
   ๒. เงินและทรัพยสินของกองทุน
    (๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากเงินงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพเฉพาะในสวนสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน
    (๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนทุนประเดิม ๑,๐๐๐ ลานบาท
     (๓) เงินรายปที่ไดรับจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
    (๔) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
     (๕) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป ตามแผนการใชเงินที่คณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว โดยใหรัฐบาลจัดสรรใหเพียงพอตามแผนการใชเงิน
   ๓. สิทธิประโยชนทางภาษี
    ผูบรจิาคเงนิใหแกกองทนุมสีทิธนิาํจาํนวนเงนิทีบ่รจิาคไปหกัเปนคาลดหยอนหรอืรายจาย
เชนเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร
   ๔. ขอบเขตการใชจายของกองทุน
    ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูขาดแคลนทุนทรพัยหรอืดอยโอกาส โดยอาจดําเนนิการ
โดยวิธีการใหเปลา ใหยืม หรือใหกูยืมก็ได
   ๕. คณะกรรมการบริหารกองทุนและสํานักงานกองทุน
    ใหมคีณะกรรมการบริหารกองทุน ทาํหนาทีใ่นการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทาง
การดําเนินงานของกองทุน โดยมีสํานักงานกองทุนทําหนาที่ในการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
   ๖. การกํากับและดูแล
    นายกรฐัมนตรเีปนผูกาํกบัและดแูลการดาํเนินกจิการของกองทนุ ใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   การเปล่ียนสถานะของมูลนิธิศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติ
   แหงเอเชยี (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) เปนองคการ
   ระหวางประเทศ (รางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของศูนย
   เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. ....)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุ มครองการดําเนินงานของศูนยเตรียม
ความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ทั้งนี้ มอบหมายให กต. จัดทําสัตยาบันสารเพ่ือใหกฎบัตรมีผลผูกพันตอไป โดยใหยื่น
สัตยาบันสารเม่ือรางพระราชบัญญัติไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว และมอบหมายให กต. 
รบัความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิปพจิารณาดาํเนนิการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปดวย
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   ๑. กฎบัตรของศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย
    เปนการกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย 
(Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) เปนองคการระดับภูมิภาคที่เปนอิสระไมแสวงหา
ผลกําไร มีสถานะเปนองคการระหวางประเทศ มีการจัดการ การจัดสรรเจาหนาที่ และการดําเนินการ
ทีไ่มเกีย่วของกบัการเมอืง โดยมคีวามมุงหมายในดานวทิยาศาสตร การศกึษา การพฒันา และมนษุยธรรม
และใหศูนยมีที่ต้ังอยูในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางเตรียมความพรอมสําหรับ
การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอชุมชนในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก โดยกําหนดใหภาคีผูลงนามกฎบัตร (ซึง่ประกอบดวย ไทย กมัพชูา จนี ปากีสถาน บงักลาเทศ 
เนปาล ศรีลังกา ฟลิปปนส และอินเดีย) เปนสมาชิกผูกอตั้งศูนย โดยสมาชิกไมตองจายคาสมาชิก 
แตอาจบริจาคใหกองทุนของศูนยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ กฎบัตรจะยังไมมีผลใชบังคับจนกวารัฐภาคี
ผูลงนามกอตั้งจะใหสัตยาบันครบทุกประเทศ (ขณะนี้เหลือเพียงประเทศไทยที่ยังมิไดใหสัตยาบัน) 
และเม่ือกฎบัตรมีผลใชบังคับ ศูนยดังกลาวจึงจะสามารถเปล่ียนสถานะเปนองคการระหวางประเทศ
   ๒. รางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนนิงานของศนูยเตรยีมความพรอมปองกนัภยัพบิตัิ
แหงเอเชีย พ.ศ. ....
    ๒.๑   กาํหนดใหพระราชบญัญตันิีม้ผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป
    ๒.๒ กําหนดใหยอมรับนับถือวาศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชียมีฐานะ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
    ๒.๓ ใหศูนย ทรัพยสินและสินทรัพยของศูนย ตลอดจนเจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศทีศ่นูยแตงต้ังใหปฏบิตัหินาที ่หรอืไดรบัเชญิอยางเปนทางการใหมาปฏบิตังิานใหแกศนูย
ไดรบัเอกสทิธ์ิและความคุมกันตามท่ีระบุไวในกฎบตัรของศูนยเตรยีมความพรอมปองกันภัยพิบตัแิหงเอเชีย
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๔๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   (ชุดยกระดับการกํากับดูแลตลาดทุนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ชดุยกระดบัการกาํกบัดแูลตลาดทนุใหเปนไปตามมาตรฐานสากล) ตามทีก่ระทรวง
การคลงั (กค.) เสนอ และใหสงสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบญัญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการปรบัปรงุบทนยิามการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย การกาํหนดทนุจดทะเบยีนชาํระแลว
ของบริษัทหลักทรัพย กําหนดหลักเกณฑการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่รัฐมนตรีกําหนด
เพิม่เติม เพิม่เตมิอาํนาจของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (สาํนกังาน 
ก.ล.ต.) ปรับปรุงชองทางและวิธีการใชสิทธิของผูถือหนวยลงทุน ปรับปรุงองคประกอบ คุณสมบัติ
และลกัษณะตองหามของคณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการ ปรบัปรงุกระบวนการคดัเลอืกกรรมการของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปรบัปรงุอาํนาจหนาทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้กาํหนดใหจดัตัง้กองทนุ
สงเสริมการพัฒนาตลาดทุน เพื่อใชเปนกลไกในการพัฒนาตลาดทุนและสงเสริมขีดความสามารถ
ในการแขงขนัและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนปรบัปรงุบทกาํหนดโทษและการเปรยีบเทยีบ
ความผิด

   รางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที ่ ..)
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ                          
ศาลยตุธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองซ่ึงตองออกตามรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหผู พิพากษายอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย และการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดังกลาวยอมไดรับความคุมกัน
   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม  ประกอบดวย ประธานศาลฎกีาเปนประธาน
กรรมการ กรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูทรงคุณวฒุ ิจํานวน ๑๒ คน ซึง่เลือกจากขาราชการตุลาการ
ในศาลฎีกา จํานวน ๖ คน ศาลชั้นอุทธรณ จํานวน ๔ คน และศาลชั้นตน จํานวน ๒ คน และกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม
   ๓. กาํหนดใหประธานศาลฎกีาเปนผูมคีาํสัง่ใหเลขานกุารคณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรม
เปนผูดาํเนนิการจดัใหมกีารเลอืกกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมผูทรงคณุวฒุ ิตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนด
   ๔. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ไดแก ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร ไมเปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขาราชการการเมือง เปนตน
   ๕. กําหนดใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบตัิหนาที่อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบงัคบั ยงัคงอยูปฏบิตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมผูทรงคุณวฒุแิหงพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้จะเขารับหนาที ่โดยใหประธานศาลฎีกาดําเนินการใหมีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
   รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
   พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ๒. เหน็ชอบรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายเพิม่เตมิประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. .... พรอมเอกสารประกอบงบประมาณ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหตัง้งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนจํานวนไมเกนิ 
๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เปนจํานวน
ไมเกิน ๑๐๐,๓๕๘.๐๗๗ ลานบาท และเพื่อชดใชเงินคงคลังเปนจํานวน ๔๙,๖๔๑.๙๒๓ ลานบาท 
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๔๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
   (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑเก่ียวกบัการปลอยชัว่คราวและการใชสทิธิ
   ฟองรองดาํเนนิคดหีรอืการดาํเนนิกระบวนพจิารณาในคดอีาญา)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑเกีย่วกบัการปลอยชัว่คราวและการใชสทิธฟิองรอง
ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 
และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. การปลอยชั่วคราว 
    แกไขหลักเกณฑในการเรียกประกันและหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผู ตองหา
หรอืจาํเลย โดยขยายเพดาน “คดมีอีตัราโทษจาํคกุอยางสงูเกิน ๕ ปขึน้ไป” เปน “คดีมอัีตราโทษจาํคุก
อยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป”
   ๒. บุคคลที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหลบหนี
    กําหนดใหในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยที่ศาลสั่งปลอยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี ใหศาล
มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลดําเนินการแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจับผูตองหา
หรือจําเลยนั้น หรือถามีเหตุจําเปนก็ใหเจาพนักงานศาลมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเอง
   ๓. การพิจารณาพิพากษาคดีที่ราษฎรเปนโจทก
    กาํหนดใหศาลสามารถมคีาํสัง่ไมประทบัฟองคดทีีร่าษฎรเปนโจทกกอนนดัไตสวนมลูฟองได
หากเหน็วาโจทกใชสทิธฟิองโดยไมสจุรติหรอืโดยบดิเบอืนขอเทจ็จรงิเพือ่กลัน่แกลงหรอืเอาเปรยีบจาํเลย 
โดยโจทกจะยื่นฟองคดีนั้นอีกไมได
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตักิารประเมนิมลูคา
   ทรพัยสนิเพือ่ประโยชนแหงรฐั พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการ
    ๑.๑ รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบัความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๑.๒ รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็
ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๔. อนุมัติใหถอนรางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสิน พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ออกจากช้ันการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ                   
พ.ศ. ๒๕๑๘
    เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยแกไขเพิ่มเติมคํานิยามใหมี
ความชดัเจนยิง่ขึน้ กาํหนดขอยกเวนอสงัหารมิทรพัยทีม่ใิชทีร่าชพสัด ุแกไขเพิม่เตมิองคประกอบและอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการทีร่าชพสัด ุกาํหนดวธิกีารของการโอนกรรมสทิธิข์องทีร่าชพสัด ุทีร่าชพสัดอุืน่ 
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และทีร่าชพสัดซุึง่ตัง้อยูนอกราชอาณาจกัรไทย กาํหนดใหกระทรวงการคลงัมหีนาทีป่กครอง ดแูล บาํรงุ
รกัษา และจัดหาประโยชนเก่ียวกับทีร่าชพัสดทุัง้ท่ีอยูในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดทุีไ่มถอืเปนการรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ และเพิ่มเติมบทกําหนดโทษในกรณีที่บุคคลเขาไปในที่ราชพัสดุที่ไมไดรับอนุญาต
   ๒. รางพระราชบัญญัติการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. ....
    เปนการนาํเนือ้หาในหมวด ๑๑ แหงประมวลกฎหมายทีด่นิ ในสวนทีเ่กีย่วของกบัการกาํหนด
ราคาประเมนิทนุทรพัย (มาตรา ๑๐๕ ถงึมาตรา ๑๐๕ อฏัฐ) มาบญัญตัเิปนกฎหมายอกีฉบบัหนึง่ ซึง่มสีาระ
สาํคญัคอื กาํหนดวตัถปุระสงคของการประเมนิมลูคาทรพัยสนิ กาํหนดอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินและคณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสินประจําจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการประกาศใชบัญชีกําหนดมูลคาประเมินของทรัพยสิน กําหนดสิทธิคัดคานของเจาของ
ที่ดินในการประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดอํานาจในการประเมินมูลคาทรัพยสิน และกําหนดให
กรรมการประเมนิมลูคาทรพัยสนิ กรรมการประเมนิมลูคาทรพัยสนิประจาํจงัหวดั และพนกังานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

   รางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
   จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับรางพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตางประเทศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(๙ สงิหาคม ๒๕๕๙) ทีอ่ยูระหวางการตรวจพจิารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา  กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
   กระทรวงพาณิชยเสนอวา
   ๑. เนื่องจากบทบัญญัติในสวนของการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาด
และการอดุหนนุซ่ึงสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ มโีครงสรางทีไ่มสอดคลองกบัความตกลงวาดวย
การอุดหนนุและมาตรการตอบโตการอดุหนุนภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: 
WTO) สงผลใหตองมีการพิสูจนเงื่อนไขเพื่อใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty: 
CVD) มากกวาที่ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO กําหนด 
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เปนภาระตออุตสาหกรรมภายในผูไดรับความเสียหายและตอหนวยงานไตสวนของไทย ดังนั้น สมควร
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในสวนที่เกี่ยวกับหมวดการอุดหนุน ใหสอดคลองกับความตกลงวาดวยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO  ดังนี้
    ๑.๑ แกไขเพิ่มเติมลกัษณะของการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึง 
๑) การใหการอุดหนุนแกการสงออก และ ๒) การใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาในประเทศ
มากกวาสินคานาํเขา เนือ่งจากมาตรา ๒ (๒.๓) ของความตกลงวาดวยการอดุหนนุและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO กําหนดใหการอุดหนุนทั้ง ๒ ลักษณะ เปนการอุดหนุนที่เจาะจงโดยไมตอง
พิสูจนเงื่อนไข (deemed to be specific)
    ๑.๒ แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
๑) การใหอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ และ ๒) การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอ
ประโยชนของประเทศท่ีกอใหเกิดความเสียหายตออตุสาหกรรมภายใน เพือ่ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การพิจารณาใชมาตรการตอบโตการอุดหนุน ตามความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต
การอุดหนุนภายใต WTO 
   ๒. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวขางตน จะทําใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัต ิ
ลดปญหาและอุปสรรคใหกับอุตสาหกรรมภายในและหนวยงานไตสวนของไทย อีกทั้งสามารถนําไปใช
แกปญหาความเสยีหายของอตุสาหกรรมภายในประเทศทีเ่กดิจากสนิคาตางประเทศทีไ่ดรบัการอดุหนนุ
จากรัฐบาลของประเทศผูผลิตหรือผูสงออก ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติภายใต
พระราชบญัญติัดังกลาวเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และสอดคลองกบัพนัธกรณภีายใตความตกลงวาดวย
การอุดหนุนและมาตรการตอบโตการอุดหนุนภายใต WTO 
   ๓. กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัตินี้ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ 
www.dft.go.th และของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม www.lawamendment.go.th โดยไดมี
การวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาว 
โดยไดนําผลการวิเคราะหนั้นเผยแพรผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาตางประเทศ
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี (๔ เมษายน ๒๕๖๐) เรื่อง แนวทางการจัดทําและการเสนอ
รางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขเพิ่มเติมลักษณะการอุดหนุนที่เจาะจงตามมาตรา ๖๔ ใหรวมถึงลักษณะการอุดหนุน
อีก ๒ ลักษณะ คือ การใหการอุดหนุนแกการสงออก ไมวาโดยทางนิตินัยหรือโดยทางพฤตินัย
ตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง และการใหการอุดหนุนเพื่อใหมีการใชสินคาที่ผลิตในประเทศ
มากกวาสินคานําเขา
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   ๒. แกไของคประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโตไดตามมาตรา ๖๕ ใหประกอบดวย
    ๒.๑ การใหการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔
    ๒.๒ การใหการอุดหนุนที่มีผลเสียตอประโยชนของประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึง
       ๑) กอใหเกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน
       ๒)  ทาํใหผลประโยชนทัง้ในทางตรงและทางออมของประเทศตองสญูสิน้หรอืเสือ่มเสยี
โดยเฉพาะผลประโยชนของขอลดหยอนที่ผูกพันไวตามขอตกลงของ WTO หรือ
       ๓)  ผลกระทบอยางรายแรงตอประโยชนของประเทศตามลักษณะทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
และกาํหนดใหการใชบทบญัญตัติามมาตราน้ีกับสนิคาเกษตรเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง

   รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพงตลิ่งชัน
        ศาลอาญาตล่ิงชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
   และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพงมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี 
ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติพจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป และใหสาํนกังานศาลยตุธิรรมรบัความเหน็ของสาํนกังาน ก.พ.ร. และสํานกังบประมาณไปพจิารณา
ดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลแพงมนีบรุ ีศาลอาญามีนบรุ ีศาลแพงตลิง่ชนั ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพงพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....
    ๑.๑ การจัดตั้งศาล
       ๑) ใหจดัตัง้ศาลแพงขึน้ในเขตกรุงเทพมหานคร เรยีกวา “ศาลแพงมนีบรุ”ี “ศาลแพง
ตลิ่งชัน” และ “ศาลแพงพระโขนง”
        ๒) ใหจัดตั้งศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกวา “ศาลอาญามีนบุรี” 
“ศาลอาญาตลิ่งชัน” และ “ศาลอาญาพระโขนง”
       ๓) กําหนดใหการเปดทําการของศาลดังกลาวประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
        ๔)  เมื่อศาลดังกลาวเปดทําการแลว ใหยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตล่ิงชัน 
และศาลจังหวัดพระโขนง
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    ๑.๒ อํานาจศาล
        ๑) กาํหนดใหศาลดงักลาวเปนศาลชัน้ตนตามพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม และมอีาํนาจ
พิพากษาคดีแพงหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิไดอยูในอํานาจศาลยุติธรรมอื่น แลวแตกรณี
        ๒) กําหนดใหเมื่อมีการเปดศาลดังกลาวแลว ใหโอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี 
ศาลจงัหวัดตลิง่ชัน ศาลจงัหวัดพระโขนงไปยังศาลท่ีจดัตัง้ตามรางพระราชบัญญตันิี ้แลวแตกรณ ี กาํหนด
ใหบรรดากระบวนพจิารณาทีศ่าลจงัหวดัมนีบรุ ีศาลจงัหวดัตลิง่ชนั และศาลจงัหวดัพระโขนง ทีไ่ดดาํเนนิการ
กอนวันเปดทําการของศาลที่จัดตั้งใหมตามรางพระราชบัญญัตินี้ เปนกระบวนการพิจารณาของศาล
ที่จัดตั้งขึ้นใหมดังกลาว แลวแตกรณี
    ๑.๓ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
       กําหนดใหกฎหมายที่อางถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัด
พระโขนง ที่มีอยูกอนวันเปดทําการศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหถือวากฎหมาย
ดังกลาวอางถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แลวแตกรณี
   ๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    เปนการแกไขบทบัญญัติวาดวยเขตอํานาจของศาลแพงและศาลอาญา ใหสอดคลองกับ
การจัดตั้งศาลในรางพระราชบัญญัติตามขอ ๑. รวมทั้งแกไขบทบัญญัติวาดวยการรับพิจารณา
และการโอนคดีในกรณีทีค่ดีในศาลช้ันตนเปนคดทีีอ่ยูในอํานาจของศาลแขวงใหสอดคลองกับการจัดตัง้
ศาลดังกลาว และรองรับศาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหมในอนาคตที่มีฐานะเปนศาลชั้นตนดวย       
 
   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง            
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหา
   โดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกา 
   และใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมในการประชุมไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบ
   ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวินิจฉัยปญหาในคดีใดโดยท่ีประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ได หรือถามีกฎหมายกําหนดให
วินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
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   ๒. กาํหนดใหทีป่ระชุมใหญหรือทีป่ระชุมแผนกคดีของศาลช้ันอทุธรณหรือศาลฎีกา ประกอบดวย
ผู พิพากษาทุกคนซึ่งอยู ปฏิบัติหนาที่แตตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูพิพากษาในศาลนั้น
หรือในแผนกคดีที่มีการประชุม และใหประธานแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธาน
ของศาลช้ันอุทธรณหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี หรือผูทําการแทน เปนประธาน คําวินิจฉัย
ของทีป่ระชมุใหเปนไปตามเสียงขางมาก และใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงชีข้าดในกรณีทีค่าํวนิิจฉยั
ของที่ประชุมมีคะแนนเสียงเทากัน
   ๓. กําหนดใหผูซึ่งมีหนาที่เขารวมประชุมในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมแผนกคดีของศาล
ชั้นอุทธรณและศาลฎีกาไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด  
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