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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจง
ใหสาํ นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติทราบตอไป ดังนี้
๑. กําหนดแนวทางการจัดสื่อประชาสัมพันธตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกําหนดประเด็น รูปแบบ ชองทาง การสนับสนุนสื่อ รวมทั้งการเตรียมการชี้แจง
ทําความเขาใจการปฏิบตั ติ ามกฎหมายใหกบั ประชาชน ผูป ระกอบธุรกิจ รานคาปลีก คนพิการ ผูส งู อายุ
ผูด อ ยโอกาส และสังคมเกีย่ วกับเจตนารมณของกฎหมาย เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนมีการปรับตัวในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่ถูกตอง
๒. แตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณามาตรการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรยาสูบ กรณีทอี่ าจไดรบั
ผลกระทบทางออมจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทํา
มาตรการและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรยาสูบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
สํ า หรั บ การช ว ยเหลื อ ด า นเงิ น ทุ น ให เ กษตรกรให มี ศั ก ยภาพการผลิ ต ทางการเกษตรเพิ่ ม มากขึ้ น
ปจจุบันมีกองทุนใหความชวยเหลืออยูแลว เชน กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ
กองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ซึ่งสามารถ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรไดโดยดําเนินการผานหนวยงานของรัฐหรือองคกรเกษตรกรที่สังกัด
ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินการจะไมซับซอนเทาการจัดตั้งกองทุนใหม
๓. การจัดเขตสูบบุหรีส่ าํ หรับผูส บู บุหรีอ่ ยูร ะหวางดําเนินการจัดเตรียมขอมูล ประสานเพือ่ หารือ
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเขตสูบบุหรี่
รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน สภาพ และลักษณะเขตสูบบุหรี่
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเปนเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ เชน การเชือ่ มโยงระบบคอมพิวเตอรเพือ่ ใชประโยชนจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ในการปฏิบตั ริ าชการหรือการดําเนินนโยบายของรัฐ หรือสวนราชการตาง ๆ เปนตน การจัดระเบียบสังคม
และรองรับการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน การกําหนดเลขประจําบาน
และจัดทําทะเบียนบานของบานที่ปลูกสรางโดยไมถูกตองเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันการบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐ การกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหแกราษฎรไทยทีเ่ กิดในตางประเทศ รวมถึงการพิสจู น
สิทธิของบุคคล การแกไขปญหาเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอนและเด็กที่ไมปรากฏบุพการีใหได
รับการจดทะเบียนการเกิด เพือ่ ประโยชนในการใชสทิ ธิตา ง ๆ และเพือ่ เปนการแกไขปญหาการแจงยาย
ที่ อ ยู  ใ ห มี ผ ลตามกฎหมายซึ่ ง เป น การให สิ ท ธิ แ ละเพิ่ ม ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
แกประชาชนมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน
รางพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ปนการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอของสภาปฏิรปู แหงชาติ
ที่ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทย
ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ ๗ และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ (ICCPR) ที่เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียน
ทันทีภายหลังการเกิด และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ
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รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมใหบริษทั จํากัดดําเนินการไดในประเด็นหุน กูแ ปลงสภาพ
การทยอยใหหุน (Vesting) สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ  น ในราคาที่ กํ า หนด (ESOP)
และหุน บุรมิ สิทธิ) และรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกีย่ วกับหางหุน สวน
จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (จํานวน ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมใหบริษทั จํากัดดําเนินการไดในประเด็นหุน กูแ ปลงสภาพ
การทยอยให หุ  น (Vesting) สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ  น ในราคาที่ กํ า หนด (ESOP) และหุ  น บุ ริ ม สิ ท ธิ )
และร า งพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ห า งหุ  น ส ว นจดทะเบี ย น ห า งหุ  น ส ว นจํ า กั ด
บริษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
และให ส  ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิม่ เติมใหบริษทั จํากัดดําเนินการไดในประเด็นหุน กูแ ปลงสภาพ การทยอยใหหนุ (Vesting)
สิทธิทจี่ ะซือ้ หุน ในราคาทีก่ าํ หนด (ESOP) และหุน บุรมิ สิทธิ) เปนการแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท มีดังนี้
๑.๑ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนสําหรับบริษัทจํากัดสามารถชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุน
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๑.๒ แกไขเพิ่มเติมใหผูถือหุนสามารถชําระเงินคาหุนโดยหักหนี้กับบริษัทไดใน ๒ กรณี
๑) กรณี ทํ า ตามมติ พิ เ ศษของที่ ป ระชุ ม ผู  ถื อ หุ  น และกรณี เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย
และตลาดหลักทรัพย หรือ ๒) กรณีบริษัทปรับโครงสรางหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
๑.๓ แกไขเพิม่ เติมใหบรุ มิ สิทธิในหุน สามารถเปลีย่ นแปลงไดและแปลงหุน บุรมิ สิทธิเปนหุน
สามัญได
๑.๔ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทเปนเจาของถือหุนตนเองไดในกรณีซื้อหุนคืนตามมติพิเศษ
ของผูถือหุนในกรณีเขาขอยกเวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
๑.๕ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทสามารถเสนอหุนใหกับผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
หรือเจาหนี้ของบริษัทไดโดยไมตองเสนอใหผูถือหุนเดิมกอนได
๑.๖ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนใหบริษัทจํากัดสามารถออกหุนกูไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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๒. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขพระราชบัญญัติกําหนด
ความผิดเกีย่ วกับหางหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด บริษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙
โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษในสวนของการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายของประเทศ ซึ่งควรมีการสรางเสริมพลังของประชาชน
การใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา และการสรางจิตสํานึกรักชาติของประชาชน รวมทั้ง
การกําหนดประเด็นการรักษาและผดุงไวซงึ่ เอกลักษณของสังคมไทย สําหรับขอสังเกตเกีย่ วกับการแตงตัง้
กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและการแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
คณะรั ฐ มนตรี จ ะได พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด า นอื่ น หรื อ สาขาที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอการพัฒนาประเทศ และในการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเฉพาะดานจะคํานึง
ถึงปจจัยตาง ๆ เชน ความตองการระดับพื้นที่และทิศทางภาพรวมของประเทศ ความหลากหลาย
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ และชวงอายุของกรรมการ
นอกจากนี้ ในสวนกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติเกี่ยวกับการใหประชาชน
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและจัดทํายุทธศาสตรชาติ จะไดจัดทําแนวปฏิบัติ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยวิธีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ
(Public Consultation) รวมทัง้ จะไดพฒ
ั นาระบบติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติแบบปดที่เนนการบูรณาการจากการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ตลอดจน
จะได จั ด ทํ า และเผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น งานให ป ระชาชนทราบ ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมและคุม ครองประชาชนในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรือ่ งดวน
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ (คตป.) ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตําแหนง ไดแก ผูแ ทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแ ทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูแ ทนกระทรวง
ยุติธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๔ คน กรรมการผูแทนภาคประชาชน
หรื อ ภาคประชาสั ง คมที่ ไ ด รั บ การสรรหาจากเครื อ ข า ยต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ภาคประชาชน โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จํานวน ๔ คน และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต ใหการรับรอง
และเพิกถอนเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และกําหนดหลักเกณฑ
วิ ธี ก าร มาตรการคุ  ม ครองช ว ยเหลื อ หรื อ เยี ย วยาผู  ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการรวมตั ว กั น ต อ ต า น
หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหเครือขายตอตาน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบภาคประชาชนซึง่ ไดรบั การรับรอง สามารถดําเนินกิจกรรมได ๓ ประการ
คือ การรณรงคใหความรู การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการชี้เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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๓. กําหนดมาตรการคุมครองและชวยเหลือเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคประชาชน เชน การปกปดมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่สามารถระบุตัวผูชี้เบาะแสได การหามปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมตอผูชี้เบาะแส การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อคุมครองและชวยเหลือ
ผูช เี้ บาะแส โดยใหการคุม ครองเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาคประชาชน และบุคคล
ซึ่งมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และใหความคุมครองผูชี้เบาะแสการทุจริต รวมถึงบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูแจงเบาะแสดวย รวมทั้งการจัดหาทนายความใหและใหคําปรึกษา
เมื่อถูกฟองรองดําเนินคดี
๔. กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานความรวมมือตอตานการทุจริตขึ้นในสํานักงาน ป.ป.ท.
ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ เครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคประชาชน และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อรณรงคใหความรู ตอตาน
หรื อ ชี้ เ บาะแส รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการหรื อ นโยบายของคณะกรรมการ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
รางพระราชบัญญัตินี้
๕. กําหนดใหรัฐจัดสรรเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเพียงพอ เพื่อใหการสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนมีสว นรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชีเ้ บาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการคุมครองผูชี้เบาะแสตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกําหนดใหกรณีสํานักงาน ป.ป.ท.
ไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสํานักงาน ป.ป.ท.
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
๖. มี บ ทกํ า หนดโทษกรณี ก ระทํ า ความผิ ด ต อ ชี วิ ต ร า งกายตามประมวลกฎหมายอาญา
ตอผูชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูชี้เบาะแส (โดยเพิ่มโทษเปนสองเทาของโทษ
ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น) กรณีผูที่มีอํานาจเหนือการปฏิบัติงานของผูชี้เบาะแส กระทําการ
เปลีย่ นแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ าํ งาน ขมขู หรือปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรมตอผูช เี้ บาะแส
กรณีแจงเบาะแสอันเปนเท็จ กรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดนําขอมูลของผูชี้เบาะแส หรือบุคคล
ที่มีสวนรวมในการรณรงคตอตานการทุจริตไปเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชนและไดกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วกับ
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรายงานสรุปผล
การดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว ประกอบด ว ย ภาพรวมการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามกระทรวงและหนวยงาน ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนงานบูรณาการ และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามแผนงานบูรณาการ ซึ่งครบถวนทุกประเด็นแลวตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเต็มสภา
พิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษ
ศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองทีอ่ าํ เภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และเขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง่ ชัน เขตบางพลัด เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
เต็มสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน
เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
โดยสรุปไดดังนี้
๑. การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะพิจารณาหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยจะ
กําหนดแนวเขตเวนคืนเฉพาะที่จําเปนและใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด และคํานึงถึง
ความปลอดภัยดานวิศวกรรมจราจร รวมถึงการบํารุงรักษาทางพิเศษ โดยไดจดั ใหมกี ารศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบดานตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืน
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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อสังหาริมทรัพย สําหรับการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และคูมือหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของกระทรวง
คมนาคม โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และความเสียหายอื่น ๆ ที่ผูถูกเวนคืนไดรับ และไดตรวจสอบขอมูลราคาจดทะเบียน
จํานอง ราคาเสนอขายที่ดิน ราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณใกลเคียง ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มี
การตีราคาไวเพือ่ การเสียภาษีบาํ รุงทองที่ สภาพและทําเลทีต่ งั้ ของอสังหาริมทรัพย เหตุและวัตถุประสงค
ของการเวนคืน
๒. กระทรวงคมนาคมและหน ว ยงานในสั ง กั ด ได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ต ท างด ว น
และพื้นที่วางใกลเคียง และมอบพื้นที่ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําศูนยกระจายสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และใชพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการจอดรถตูโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ การทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดนําพื้นที่ในเขตทางพิเศษใชประโยชนในเชิงพาณิชยตามแผนแมบทการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษควบคูไปกับการพัฒนาใชประโยชนในเชิงสาธารณะ สําหรับการวางแผนสํารวจ
การสรางทางพิเศษและการกําหนดทางขึ้น - ลงทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะไดนํา
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ มาเปนขอมูลสําหรับการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการการทางพิเศษในอนาคตตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัตขิ า วกรองแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ข  า วกรองแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงาน ก.พ.ร.
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกําหนดใหมีศูนย
ประสานขาวกรองแหงชาติเปนหนวยงานภายใน เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสาน
กิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนรวมกับ
หนวยขาวกรองอื่นภายในประเทศ กําหนดเครื่องมือหรืออุปกรณเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง
กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับกิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง

๕๐
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การขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน รวมทั้งการเขาถึงขอมูล
หรือเอกสารที่เปนประโยชนแกการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง

รางพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีจติ รลดา พ.ศ. .... และใหสง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. เห็ น ชอบให ย กเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๕๔
(เรื่อง รางขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม
ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา) ที่กําหนดใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหมใหใชแนวทางหลอมรวม
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและอยูภายใต
การดูแลอุปถัมภของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
๒. กําหนดใหสถาบันเปนสถานศึกษาซึง่ มีวตั ถุประสงคเนนการใหการศึกษาดานทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร เพื่อใหโอกาสสําหรับบุคคลทั่วไปและผูสําเร็จการศึกษา
ดานอาชีวศึกษาในการศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
๓. กําหนดใหสภาสถาบันเปนองคกรบริหารสูงสุดของสถาบันการดําเนินการตาง ๆ ของสถาบัน
รวมทั้งการกําหนดทิศทาง เปาหมายของสถาบันและวางนโยบายการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล การเงิน และวิชาการ โดยนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจจะไดรับเลือกหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
๔. กําหนดใหอธิการบดีเปนผูร บั ผิดชอบการบริหารงานของสถาบันโดยมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
๕. กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภาสถาบันแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูส อบบัญชีของสถาบัน และใหจดั ทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อให
สภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
๖. กําหนดใหรายไดของสถาบัน ไดแก เงินพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เงินอุดหนุนทัว่ ไป
ที่ รั ฐ บาลจั ด สรรให เ ป น รายป เงิ น อุ ด หนุ น ที่ มู ล นิ ธิ ส ยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อ โรงเรี ย นจิ ต รลดา
จัดสรรให เงินและทรัพยสนิ ทีม่ ผี อู ทุ ศิ ใหแกสถาบัน เงินกองทุนทีร่ ฐั บาลหรือสถาบันจัดตัง้ ขึน้ และรายได
หรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุที่สถาบัน
ปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน เปนตน
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ไดมาโดยการอุทิศให โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๔๘ เลมที่ ๕๘ หนาที่ ๔๘
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนือ้ ที่ ๒ ไร และเมือ่ ไดจดั การขายแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ข อรั บ มาพิ จ ารณาก อ นรั บ หลั ก การ
[รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการพิจารณาและขอสังเกตรางพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณา
กอนรับหลักการ [รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒. ใหสง คืนรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) (นายมหรรณพ เดชวิทักษ กับคณะ เปนผูเสนอ)
ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา
พรอมแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดวยวา ควรชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมหลักเกณฑเกีย่ วกับการปลอยตัว
ชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) ที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเพือ่ รอรางพระราชบัญญัตฯิ ของคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาไปพรอมกัน
ตอไป
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๓. มอบหมายใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับขอสังเกตของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สภาทนายความ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การปล อ ยชั่ ว คราวในส ว นของการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอให ป ล อ ยตั ว ชั่ ว คราว
และการพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการเรียกประกัน
และหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย การเพิ่มบทบัญญัติที่เปนการกําหนดใหศาล
ไมประทับฟองหากปรากฏวาโจทกใชสทิ ธิฟอ งคดีโดยไมสจุ ริต หรือโดยบิดเบือนขอเท็จจริงเพือ่ กลัน่ แกลง
หรือเอาเปรียบจําเลย หรือโดยมุงหวังผลอยางอื่นยิ่งกวาประโยชนที่พึงไดโดยชอบ ไปประกอบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส ง เสริ ม การตลาดอาหารสํ า หรั บ ทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว เห็นดวยในหลักการ
ที่จะคุมครองมารดาไทย โดยการขยายวันลาคลอดเพื่อใหสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหถึง
หกเดือนและจะผลักดันใหเปนรูปธรรม ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายวันลาคลอด ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการขยายสิทธิ
วันลาคลอด โดยจะหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป สําหรับการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหาร
เสริมสําหรับทารก รวมทั้งสามารถใหคําปรึกษาในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข จะนํ า เรื่ อ งดั ง กล า วเข า สู  ก ารพิ จ ารณาในการประชุ ม ของคณะกรรมการควบคุ ม
การสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กตอไป ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
พิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุขพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับตออายุใบอนุญาตผูป ระกอบวิชาชีพทันตกรรม ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาทตอระยะเวลา
๕ ป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดตอความชํารุดบกพรองของสินคา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความชํารุดบกพรอง
ของสินคา พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงานศาลยุตธิ รรม
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดบทบัญญัติใหใชกับสินคาทุกประเภท กําหนดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับสัญญาเชาซื้อ
เพื่อใหผูบริโภคในสัญญาเชาซื้อสามารถเรียกใหผูขายดําเนินการจัดการกับสินคาที่ชํารุดบกพรองได
โดยตรง กําหนดนิยามของความชํารุดบกพรองใหชัดเจน กําหนดสิทธิของผูบริโภคเมื่อสินคาชํารุด
บกพรอง โดยผูบริโภคมีสิทธิเรียกใหผูขายซอมแซมหรือเปลี่ยนสินคา กําหนดบทยกเวนความรับผิด
ของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูบริโภคไดรูอยูแลวตั้งแตตนวาสินคามีความชํารุดบกพรอง กําหนด
บทสันนิษฐานความชํารุดบกพรอง โดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูพิสูจนวาสินคาไมไดชํารุดบกพรอง
รวมทัง้ กําหนดใหการใชสทิ ธิเรียกรองตามรางพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ มกระทบตอการใหสทิ ธิตามกฎหมายอืน่

รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามความตกลงระหว า งรั ฐ บาล
แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ความรวมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบตั ติ ามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตกิ ารปฏิบตั กิ ารตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป โดยกระทรวงการคลังไดประชุม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
กระทรวงการคลังไดจดั ทํารางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูม หี นาทีร่ ายงานตามรางพระราชบัญญัติ
การปฏิบตั กิ ารตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... เพื่อกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขของสถาบั น การเงิ น ที่ มี ห น า ที่ ร ายงานข อ มู ล ซึ่ ง ได มี ก ารนํ า เสนอร า ง
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พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาดวยแลว และกระทรวง
การคลังจะไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดนําสง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการรายงานขอมูล ซึ่งจําเปนตองกําหนดรูปแบบโดยใชภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษดวย
และรัฐควรอํานวยความสะดวกโดยกําหนดใหสามารถรายงานไดทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ใหกรมสรรพากรดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของตอไปแลว สวนการดําเนินการแกไขปญหา
ความแตกตางระหวางความตกลง FATCA ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปจจุบนั อยูร ะหวางดําเนินการ
ประสานกับเจาหนาทีข่ องกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ ขอดําเนินการปรับปรุงในสวน
ของคําแปลในฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับเจตนารมณของความตกลง FATCA และในการจัดทําคูม อื
แนวทางการปฏิบัติตามความตกลง FATCA นั้น กระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA แลว
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