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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑเครือ่ งใชไฟฟาและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหใชบังคับกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึง
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปนยุทโธปกรณที่ใชในราชการทหาร
๒. กําหนดหามมิใหผูใดทิ้งซากผลิตภัณฑในที่สาธารณะ ที่รกรางวางเปลา หรือทิ้งปะปนกับ
ขยะมูลฝอย
๓. กําหนดหามมิใหผใู ดรับคืน จัดเก็บ หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ เวนแตจดั ทําโดยศูนยรบั คืน
ซากผลิตภัณฑทไี่ ดจดั ตัง้ และขึน้ ทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด ซึง่ ศูนยรบั คืน
ซากผลิตภัณฑอาจจัดตั้งโดยผูผลิต ผูผลิตรวมกับผูผลิตรายการอื่น หรือใหผูจัดจําหนายหรือผูใด
ดําเนินการแทน หรือทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการแทน ทั้งนี้ ภายใต
การควบคุมดูแลของผูผลิตหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
๔. กําหนดใหผูผลิตมีหนาที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน
ไมวาจะเปนของผูผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑที่มีการนําเขาจากตางประเทศหรือที่ไมมียี่หอ
หรือเครื่องหมายการคาใด ๆ หรือที่ผูผลิตเลิกดําเนินกิจการแลวดวย และผูผลิตตองจัดทําแผน
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเสนอตอกรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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๕. กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษจัดทําและเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ซากผลิตภัณฑทถ่ี กู ตองและเหมาะสมเพือ่ ใหประชาชน ผูป ระกอบการ หรือผูท เ่ี กีย่ วของใชเปนแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี และจัดใหมศี นู ยประสานงานและเผยแพรความรูแ ละขอมูลซากผลิตภัณฑ
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑและสถานที่ตั้งของศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ
๖. กําหนดใหเจาหนาทีม่ อี าํ นาจเขาไปในศูนยรบั คืนซากผลิตภัณฑ หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ
ที่ใชขนสงซากผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ นี้และมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูผลิต ผูจัดตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ หรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา
๗. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดตาง ๆ

รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัตกิ ารปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว โดยกระทรวงแรงงานไดยกรางกฎกระทรวง
กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และการดําเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน ของลูกจาง พ.ศ. .... เพือ่ คุม ครองลูกจางทีม่ อี ายุไมถงึ ยีส่ บิ ปบริบรู ณ
และกระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีสัดสวนชายและหญิงที่ใกลเคียงกัน และใหมีผูแทนจากองคกร
พัฒนาเอกชนรวมดวยตามขอสังเกตฯ ดังกลาวแลว สําหรับการจัดทํากระบวนการคุม ครองหรือแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดการรับเรื่องรองเรียนปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทํารางขั้นตอน
การสงตอเรื่องรองทุกขและรองเรียนตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งติดตามการรับเรื่องรองเรียนดวย นอกจากนี้ ในการกําหนดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดยกรางกฎกระทรวง
การจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... โดยคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและวัยรุนดวยแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

๓๐

29-40-MAC6.indd 30

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑

5/3/18 18:21

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล
ที่มีความสัมพันธกัน (Transfer pricing)]
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน
(Transfer pricing)] ของกระทรวงการคลังที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกันมิไดจัดทํา
หรือยืน่ รายงาน เอกสารหรือหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หรือยืน่ รายงาน
เอกสารหรือหลักฐานโดยแสดงขอมูลไมถูกตองครบถวนโดยไมมีเหตุอันสมควร
๒. กํ า หนดให เจ า พนั ก งานประเมิ น มี อํ า นาจปรั บ ปรุ ง รายได แ ละรายจ า ยของบริ ษั ท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน ใหไดจํานวนรายไดท่ีพึงไดรับและรายจายที่พึงไดจาย
เสมือนวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไดรับและไดจายตามนั้น เพื่อใชคํานวณกําไรสุทธิ
ที่ตองเสียภาษี หรือเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี
๓. กําหนดใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธกนั จัดทํารายงานขอมูลเกีย่ วกับ
ความสัมพันธระหวางกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด และยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอมกับการยื่นรายการภายในกําหนดเวลา
๔. กําหนดใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจสงหนังสือแจงความแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกัน ใหย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การวิเคราะหขอกําหนดของธุรกรรมระหวางกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหาปนับแต
วันที่ไดยื่นรายงานขอมูล
๕. กําหนดใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลทีม่ รี ายไดจากการประกอบกิจการหรือเนือ่ งจาก
การประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกินจํานวนตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงแตตอ งไมนอ ยกวา
สามสิบลานบาท ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
๖. กําหนดใหใชบงั คับสําหรับเงินไดของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล ซึง่ รอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กสทช. จะไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการกําหนด
สาขาความรูความเชี่ยวชาญของกรรมการ กสทช. และจะไดปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ หากเกิดปญหาเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซึ่ง กสทช. ตอไป สําหรับการนํากลไก
การเปดเผยทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาใชบังคับกับ กสทช. นั้น เห็นวาเปนอํานาจ
ของ ป.ป.ช. และควรเปนมาตรฐานเดียวกับองคกรอืน่ ทีม่ สี ถานะเดียวกับ กสทช. ซึง่ ขณะนีย้ งั ไมมมี าตรการ
ทีก่ าํ หนดใหตอ งเปดเผยตอสาธารณะแตอยางใด สวนการแกไขปรับปรุงองคประกอบ ทีม่ า และอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลืน่ ความถีฯ่ มีผลบังคับใชแลว หากเห็นควรปรับปรุงจะไดดาํ เนินการตอไป นอกจากนี้ การจัดใหมแี ผน
การประมูลคลืน่ ความถีใ่ นแตละยาน การจัดใหมกี ารประมูลคลืน่ ความถีเ่ ปนการลวงหนากอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ การกําหนดหลักเกณฑการกํากับการใชคลื่นความถี่เพิ่มเติม เชน การเรียกคืนคลื่นความถี่
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายของดาวเที ย มสื่ อ สารให มี ค วามชั ด เจน การปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
มาประมวลเปนกฎหมายฉบับใหม ขณะนี้อยูระหวางสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
และเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กรณีกอนสิ้นวาระการดํารงตําแหนงของ กสทช.
วาควรพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนของ กสทช. โดยเทียบเคียงอัตราคาตอบแทน
กับองคกรอืน่ ตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเสนอ และแจงใหสาํ นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยทรั พ ย อิ ง สิ ท ธิ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดบทนิยาม “ทรัพยอิงสิทธิ” หมายความวา การที่เจาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปน
เจาของทีด่ นิ ทีม่ โี ฉนดและเจาของหองชุด บุคคลหนึง่ เรียกวา ผูใ หทรัพยองิ สิทธิ ตกลงใหบคุ คลอีกคนหนึง่
เรียกวา ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ มีสิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้น และมีหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิตกลงจายคาตอบแทนการใชประโยชนนั้นใหแกผูใหทรัพย
อิงสิทธิ
๒. กําหนดใหการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ ป
๓. กําหนดใหเมือ่ มีการจดทะเบียนทรัพยองิ สิทธิแลวใหพนักงานเจาหนาทีอ่ อกหนังสือรับรอง
ทรัพยอิงสิทธิ โดยทําเปนคูฉบับสามฉบับ ซึ่งการออกแบบหนังสือรับรองนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
๔. กําหนดสิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิไว ดังนี้
๔.๑ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถนําทรัพยอิงสิทธิออกใหเชา ขาย โอน หรือตกทอด
แกทายาทได และนําไปใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได
๔.๒ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถดัดแปลง ตอเติม ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางได
โดยมิจาํ ตองไดรบั อนุญาตจากผูใ หทรัพยองิ สิทธิ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ในสัญญา และเมือ่ สัญญา
ไดเลิกหรือระงับลง ใหทรัพยซึ่งผูทรงทรัพยอิงสิทธิไดทําการดัดแปลง ตอเติม หรือปลูกสรางไวตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหทรัพยอิงสิทธิ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ในสัญญา
๕. กําหนดหนาที่ของผูทรงทรัพยอิงสิทธิในกรณีตองจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อปดปอง
ภยันตรายแกอสังหาริมทรัพยทมี่ ที รัพยองิ สิทธิ หรือกรณีบคุ คลภายนอกรุกลํา้ เขามาในอสังหาริมทรัพย
ที่มีทรัพยอิงสิทธิ หรือเรียกรองสิทธิอยางใดอยางหนึ่งเหนืออสังหาริมทรัพยที่มีทรัพยอิงสิทธินั้น
ใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิเปนผูมีหนาที่จัดการและใหแจงเหตุใหผูใหทรัพยอิงสิทธิทราบโดยพลัน
๖. กําหนดใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินในหมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน และหมวด ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาใชบังคับโดยอนุโลม
๗. กําหนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามกฎหมาย เนือ่ งจากการจดทะเบียน
และการออกหนังสือรับรองอยูในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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รางพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหคาธรรมเนียมรายปอันเกิดจากการออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจจากกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานผลการดํ า เนิ น การตามข อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเตรียมออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว และไดจัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อเปนมาตรการหรือเครื่องมือในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว
รวมทัง้ ไดพจิ ารณาจัดตัง้ สถาบันวิทยาการพรรคการเมือง เพือ่ สงเสริม สนับสนุน และสรางกระบวนการรับรู
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนหรือสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจนแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดวยแลว สําหรับกรณีให
พรรคการเมืองจัดทําแผนงานโครงการทีจ่ ะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบลวงหนา
กอนทีจ่ ะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกพรรคการเมือง ยังมีประเด็นวาจะดําเนินการไดหรือไม เนือ่ งจาก
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดบัญญัติใหอํานาจไว สวนแนวทางการพิจารณาวา
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนีต้ รงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หรือไม และกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําความเห็น
ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เชน กระบวนการในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ไปเปน
แนวทางในการออกกฎหมายลําดับรองและในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
จะไดนาํ มาพิจารณาดําเนินการตอไป ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงแรงงานพิจารณา
แลวเห็นวา ในกรณีทม่ี าของคณะกรรมการคาจางและการกําหนดคาจาง เปนรายกลุม หรือเฉพาะกิจการตาง ๆ
จะไดรับไปพิจารณาตอไป สําหรับมาตรการตรวจสอบการประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนั้น
ไดมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับกรณีดังกลาว โดยวางแนวทางปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน
เมื่อเขาตรวจสถานประกอบการดังกลาวแลวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และขอเสนอการปรับโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร.
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
๓. อนุมตั หิ ลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการ
ตอไปได
๔. เห็ น ชอบให ย กเว น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๔๙
(เรือ่ ง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ ง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ)
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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๕. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหารือ
รวมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการโอนภารกิจตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอืน่ ๆ ใหเกิดความชัดเจน และใหสง ผลการพิจารณาไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
๖. มอบหมายใหสาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรบั ความเห็น
ของฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. แกไขบทนิยาม “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อใหครอบคลุมการเพิ่มผลิตภาพ
และการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและทุกระดับจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และแกไขบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” เพือ่ ใหมมี าตรฐานในการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับรัฐวิสาหกิจเปนไปในทิศทาง
เดียวกันของทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
๒. ปรับปรุงองคประกอบ วาระ และการพนตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) โดยเปลี่ยนกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑ ตําแหนง จากผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนปลัดกระทรวงการคลัง และเพิ่มกรรมการโดยตําแหนง ๒ ตําแหนง
ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุง
หนาทีข่ อง กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศ และกําหนด
วาระการดํารงตําแหนงของ กก.สศช. ใหดาํ รงตําแหนงคราวละ ๔ ป โดยไมเกิน ๒ วาระ จากเดิมทีไ่ มได
กําหนดเรื่องจํานวนวาระไว
๓. ปรับปรุงหนาทีข่ อง กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา ปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ
๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อรองรับภารกิจงาน
ดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
๕. ปรับปรุงหนาทีข่ อง สศช. ปรับบทบาทหนาทีใ่ หครอบคลุมภารกิจงานดานยุทธศาสตรชาติ
และการปฏิรูปประเทศ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงการรองรับ
บริบททีม่ ผี ลกระทบตอการพัฒนาในอนาคต โดย สศช. จะดําเนินการเฉพาะภารกิจทีส่ นับสนุนการวางแผน
นโยบายระดับชาติเปนหลัก และถายโอนภารกิจระดับปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจายประจําป
ของรัฐวิสาหกิจไปยังหนวยงานอื่นที่สามารถปฏิบัติไดดีกวา
๖. กําหนดให สศช. สามารถจางบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาวิจัย เพื่อดําเนินการศึกษา คนควา และวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภายใตระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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๗. กํ า หนดเรื่ อ งค า ตอบแทน ค า ใช จ  า ยและประโยชน อื่ น ใดของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๘. ปรับปรุงอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
๙. กําหนดบทเฉพาะกาลเกีย่ วกับการถายโอนภารกิจทีเ่ กีย่ วของกับรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๑๒ (๔)
และ (๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตอ ไป
๒. อนุมตั หิ ลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
กค. เสนอวา
๑) โดยทีป่ ระเทศไทยมีอตั ราการเกิดของประชากรลดลง อันเปนผลจากประชากรมีอายุทยี่ นื ยาว
มากขึ้น ทําใหมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ (อายุต้ังแต ๖๐ ปขึ้นไป) เพิ่มขึ้น สงผลใหประชากรวัยเด็ก
และวั ย แรงงานมี จํ า นวนลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง และจากข อ มู ล การประมาณการประชากรไทย
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวา
ประเทศไทยอาจจะตองเผชิญกับภาวะที่จํานวนประชากรทั้งประเทศลดลงหลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๙
เปนตนไป และจะกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่มีสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ
ถึงรอยละ ๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๙
๒) กค. จึงไดดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบตุ รตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยยกรางพระราชบัญญัตแิ ละรางกฎกระทรวงเพือ่ สนับสนุนการมีบตุ ร
และเปนการจูงใจใหคนไทยมีบตุ รเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะกลุม เปาหมายทีเ่ ปนผูม รี ายไดและอยูใ นระบบภาษี
และยังเปนการสนับสนุนใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูและเติบโตอยางมีคุณภาพอันจะทําใหประเทศไทย
มีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเปนการเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
โดย กค. คาดวาจะสงผลทําใหรัฐสูญเสียรายไดประมาณปละ ๒,๕๐๐ ลานบาท
๓) กค. ไดดาํ เนินการจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของเกีย่ วกับรางพระราชบัญญัติ
แก ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นตอประชาชน พรอมกับนําผลการรับฟง
ความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมถึงจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดใหปรับเพิ่มคาลดหยอนบุตรชอบดวยกฎหมายตั้งแตคนที่ ๒ เปนตนไป
ของผูม เี งินได หรือของสามีหรือภริยาของผูม เี งินได ซึง่ เกิดตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป ทัง้ นี้ ไมวา บุตร
คนกอนหนาจะมีชวี ติ อยูห รือไม ใหหกั ลดหยอนไดเพิม่ อีก ๓๐,๐๐๐ บาท ตอคนตอปภาษี และใหใชบงั คับ
สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะตองยื่นรายการในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให พิ จ ารณาในประเด็ น ป ญ หาและความสอดคล อ งกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งตามความเห็ น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหพระราชบัญญัตนิ บี้ งั คับใชกบั การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ
เวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจและกระบวนพิจารณาของศาล)
มาตรา ๑๖ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่งใชวิธีการชั่วคราว) มาตรา ๔๓ (อํานาจศาล
ในการทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) และมาตรา ๔๔ (อํานาจศาล
ในการทําคําสัง่ ปฏิเสธการขอบังคับ หากปรากฏวาการบังคับตามคําชีข้ าดนัน้ จะขัดตอความสงบเรียบรอย)
ใหใชบังคับไมวาการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นที่ใด
๒. กําหนดบทนิยามคําวา “การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ” หมายความวา
การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังตอไปนี้
๒.๑ คูส ญ
ั ญาอนุญาโตตุลาการมีสถานประกอบการอยูใ นประเทศตางกันในขณะทําสัญญา
หรือ
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๒.๒ สถานทีใ่ ดสถานทีห่ นึง่ ดังตอไปนีต้ งั้ อยูน อกประเทศทีค่ สู ญ
ั ญาฝายใดฝายหนึง่ มีสถาน
ประกอบการอยู
(๑) สถานที่ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ตามขอตกลงใหใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ
(๒) สถานที่การปฏิบัติการชําระหนี้ในสวนสําคัญของการคาหรือการลงทุนระหวาง
ประเทศ หรือสถานที่ที่ใกลชิดกับมูลเหตุที่พิพาทมากที่สุด
๒.๓ คูสัญญาไดตกลงไวโดยชัดแจงวาขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวพันกับประเทศมากกวาหนึ่งประเทศ หรือใหถือวาการดําเนินการอนุญาโตตุลาการที่ทําขึ้น
ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่องระหวางประเทศ หรือ
๒.๔ การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นทําเปนภาษาตางประเทศ
๓. กําหนดใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๔. กําหนดเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของอนุญาโตตุลาการและผูรับมอบอํานาจชาวตางชาติ
ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในประเทศไทย

รางพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และใหสง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการจัดระเบียบการจอดรถ โดยกําหนดชนิดหรือประเภทรถ กําหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดรถ และกําหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม
๓. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนทําหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียม
จอดรถแทนก็ได
๔. กําหนดใหเงินคาธรรมเนียมและเงินคาปรับตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ หเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ความผิดไดเกิดขึ้น
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๕. กําหนดใหเงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการจัดระเบียบการจอดรถตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตลอดจนอุปกรณและเครือ่ งมือเครือ่ งใชของสถานที่
ดังกลาว การบูรณะทางหลวงและสะพานกับการชดใชเงินกูในการกอสรางและบูรณะทางหลวง
และสะพานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น
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