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  วันนี้ (16 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี    
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 18 เรื่องดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ 
    สมาคมการคา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการสมัครเขาเปนภาค ี
    สนธิสัญญาวาดวยลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright 
    Treaty)  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  3.  เรื่อง  รางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ตางประเทศ 
 
  4.   เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธการประชุมผูนําเอเชีย – ยุโรป  
    ครั้งที่ 12  
  5.  เรื่อง   การขอความเห็นชอบตอเอกสารผลลัพธการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือ 
    ดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ครั้งที่ 25  
  6.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาวาดวยการเสริมสรางบทบาททางเศรษฐกิจ
    ของสตรีและความเสมอภาคระหวางเพศ ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือ 
    เศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง  ครั้งที่ 2 
  8.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญารวมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและราง 
    แถลงการณรวมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
    คูเจรจา รวมทั้งรางเอกสารความรวมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 
    อาเซียน 
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติใหความชวยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการ 
    ซอมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คํามวน) และ 
    สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –หวยทราย) 

 (ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2561) 
ดวยการสแกน QR Code 
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  10.   เรื่อง   การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กํากับดูแลงานดานวัฒนธรรม
    และศิลปะ ครั้งท่ี 8 และการประชุมที่เกี่ยวของกับประเทศคูเจรจา ณ เมืองยอกยา
    การตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  11.  เรื่อง  การรับรองรางปฏิญญารัฐมนตรีหัวขอ “Navigating policy with data to leave 
    no one behind” สําหรับการประชุมคณะกรรมการดานสถิติภายใตเอสแคป  
    สมัยที่ 6 
 

แตงตั้ง 
 
  12.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตร
    และสหกรณ)  
  13.  เรื่อง  แตงตั้งผูวาการการไฟฟานครหลวง  
  14.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  15.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและ 
    น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
  16.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงแรงงาน) 
  17.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  18.  เรื่อง  แตงตั้งขาราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และราง
พระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป   
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  

รางพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นที่ขอแกไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. เพิ่มบทนิยาม “สมาคมการคา”  เพื่อใหครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นที่มี
วัตถุประสงคในการสงเสริมการคา การบริการ การประกอบ
อาชีพอิสระ อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใชการ
หากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ใหสามารถสมัครและใชสิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการคาได  

2. แกไขเพิ่มเติมหนาที่ของหอการคา  เพื่อใหหอการคาสามารถดําเนินการเพ่ือสงเสริมการคา สามารถ
ทําสัญญากับภาครัฐ มีอํานาจในการเปนพยานรับรองลายมือชื่อ
ของบุคคลในเอกสารที่มีผูขอรับรอง (Notary Public) และจัด
สงเสริมการคาบริการตามที่มีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของ
หอการคา หรืออาจรวมมือกับองคกรอื่นโดยมีการจัดสรร
คาตอบแทนระหวางกันได  

3. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของหอการคา  เดิมหามไมใหหอการคาประกอบวิสาหกิจทุกประเภท แตเพื่อให
การทํางานมีความคลองตัวมากขึ้น จึงแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนด
ขอยกเวนหากเปนการประกอบวิสาหกิจเพื่อเปนไปตามหนาที่
ของหอการคา ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติหอการคา 
พ.ศ. 2509 เชน สงเสริมการคา การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ รับปรึกษาและใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับ
การคาใหสามารถกระทําการได  

4. แกไขเพ่ิมเติมการเลิกหอการคา  เดิมไมไดกําหนดสัดสวนของการลงมติให เลิกหอการคา                    
จึงกําหนดสัดสวนโดยใชเสียงสวนใหญในการนับคะแนน คือ 3 
ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด จึงจะเลิกหอการคาได  

5. ปรับปรุงบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตหอการคา เดิมฉบับละ 500 บาท เปน 2,000 บาท 
ใบแทนใบอนุญาตหอการคา เดิมฉบับละ 50 บาท เปน  
200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท เปน 
50 บาท เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
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6. แกไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ  แกไขใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการ เดิมเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อใหเปนไป
ตามขอเท็จจริง  

รางพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ประเด็นที่ขอแกไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล 

1. แกไขเพ่ิมเติมการใชชื่อของสมาคมการคา เดิมมาตรา 13 (1) กําหนดวาสมาคมการคามีเพียงชื่อเรียกโดย
ไมตองระบุวาเปนสมาคมการคา แกไขเปนตองมีคําวา สมาคม
การคา นําหนาชื่อดวย เพื่อความชัดเจน  

2. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของสมาคมการคา  แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหสมาคมการคาประกอบวิสาหกิจเพื่อ
สงเสริมการคาไดมากขึ้น เชน ประกอบวิสาหกิจที่อยู ใน
วัตถุประสงคของสมาคมการคานั้น ๆ  

3. แกไขเพิ่มเติมเรื่องผูรองขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ
ของสมาคมการคา  

เดิมกําหนด “ใหสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจาหนาที่
รองขอ” เพิกถอนมติที่ประชุมใหญของสมาคมการคา ที่เปน
การฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับของสมาคมการคา เปน “ให
สมาชิกคนหนึ่งคนใดรองขอ” โดยยกเลิกอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรมแกสมาชิกของ
สมาคมการคา  

4. แกไขอํานาจของรัฐมนตรีรักษาการกรณีสั่งใหเลิก
สมาคมการคา  

เปนการยกเลิกอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
กรณีเม่ือสมาคมการคาไมสามารถดําเนินกิจการตอไป หรือหยุด
ดําเนินกิจการตั้งแต 2 ปขึ้นไป ไปเปนอํานาจของนายทะเบียน  

5. ปรับปรุงบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ  ใบอนุญาตสมาคมการคา เดิมฉบับละ 500 บาท เปน 1,500 
บาท ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการคา เดิมฉบับละ 50 บาท 
เปน 200 บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ 5 บาท 
เปน 50 บาท เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

6. แกไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ  แกไขใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการ เดิมเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อใหเปนไป
ตามขอเท็จจริง  

 


