สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สํ า หรั บ คอลั ม น ส รุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วงงานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นฉบั บ นี้
มี ร  า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละร า งพระราชกฤษฎี ก าที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ห ลั ก การหรื อ เห็ น ชอบ
และรับไปพิจารณากอนรับหลักการรวม ๒๓ ฉบับ ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
๒. รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
๔. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ
และศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไข
เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
๕. รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได
จากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)
๗. รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
๘. รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....
๙. รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....
๑๐. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
๑๑. รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
๑๒. รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ....
และรางกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๖ ฉบับ
๑๓. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. ....
๑๔. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕. รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
๑๖. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
๑๗. รางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม
หรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ าํ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึง่ อยูร ะหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดเสนอเรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไมตองนําเงินและทรัพยสิน
ของกองทุนสงคลังตอกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปเพือ่ ประกอบการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดหลักการสําคัญของการจัดการการอุดมศึกษาใหมีความเปนอิสระ มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและมีหลักธรรมาภิบาล กําหนดหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัย
และการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ กําหนด
ใหมคี ณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือ่ ทําหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ตลอดจน
กําหนดใหมกี องทุนเพือ่ พัฒนาการอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนทุนหมุนเวียนสําหรับสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ไม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
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27-49-MAC6.indd 28

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

11/20/18 3:15 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
๓. ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหไมทกุ ชนิดทีข่ นึ้ หรือปลูกขึน้ ในทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ไมเปนไมหวงหาม สําหรับไมที่ขึ้นในปาชนิดใดจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
๒. กําหนดใหภายใตบงั คับแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูใ ดประสงคจะใหออกหนังสือ
รับรองไมที่ขึ้น หรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมทัง้ การออกหนังสือรับรองไม ผลิตภัณฑไมฯ เพือ่ สงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหยนื่ คําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ประชารั ฐ สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานราก
และสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบคําชี้แจงขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ของกระทรวง
การคลัง
๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับขอสังเกตของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดบทนิยามคําวา “ประชารัฐสวัสดิการ” และ “โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแหงรัฐ”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชจายเงินของกองทุนฯ
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๒. กําหนดใหมคี ณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึง่ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ เสนอแผนการดําเนินงาน มาตรการ หรือโครงการเกีย่ วกับ
ประชารัฐสวัสดิการสําหรับผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
และพิจารณาการสนับสนุนโครงการทีใ่ หบริการทางสังคมผานหนวยงานของเอกชน มูลนิธิ และองคกร
สาธารณประโยชน สําหรับชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภทตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ รวมทั้งกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการผูท รงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
๓. กําหนดใหคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ประมาณการรายจาย
และประโยชนทจี่ ะไดรบั รวมทัง้ วิเคราะหผลกระทบจากการดําเนินโครงการตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย
๔. กําหนดใหการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุน
คาใชจา ยบางสวนทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีพ ใหดาํ เนินการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ทัง้ นี้ การจัดประชารัฐ
สวัสดิการตามมาตรานี้ อาจแตกตางกันตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยใหกระทรวงการคลัง
ออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกและ
การใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
๕. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสํานักงานเลขานุการ และรับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
๖. กําหนดใหจดั ตัง้ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพือ่ เศรษฐกิจฐานรากและสังคมในสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผู มีรายไดนอย และการสนับสนุนโครงการใหบริการทางสังคมผานหนวยงาน มูลนิธิ
และองคกรสาธารณประโยชน และกําหนดเงินและทรัพยสนิ ของกองทุน การใชจา ยเงินของกองทุน รวมทัง้
การเก็บรักษาเงินของกองทุน
๗. กําหนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการรับจายเงิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในของกองทุน
๘. กําหนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการยุบเลิกกองทุน และการตรวจสอบทรัพยสนิ และชําระบัญชี
๙. กําหนดบทเฉพาะกาลเพือ่ รองรับการโอนบรรดาเงิน ทรัพยสนิ สิทธิ หนีส้ นิ และภาระผูกพัน
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดทําโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และการใหความชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
วาดวยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๐
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิม่ เติมหลักเกณฑการวินจิ ฉัยปญหาโดยทีป่ ระชุมใหญ
และทีป่ ระชุมแผนกคดีในศาลชัน้ อุทธรณและศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขเพิม่ เติมอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมเพือ่ ออกระเบียบกําหนดเบีย้ ประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณ
หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาล
ชัน้ อุทธรณและศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(แกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมเพือ่ ออกระเบียบกําหนดเบีย้ ประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
ของสํานักงานศาลยุตธิ รรม ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสง คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมเพือ่ ออกระเบียบ
กําหนดเบีย้ ประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึง่ เขารวมการประชุมใหญในศาลชัน้ อุทธรณหรือศาลฎีกา)
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
๑.๑ กําหนดใหภายใตบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งจะตองทําโดย
ผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก
ในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวินจิ ฉัยปญหาใดในคดีเรือ่ งใดโดยทีป่ ระชุมใหญหรือทีป่ ระชุมแผนกคดีกไ็ ด หรือถามีกฎหมายกําหนด
ใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีไดวินิจฉัยปญหาแลวคําพิพากษา
หรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดี และตองระบุดวยวา
ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีผูพิพากษาที่เขาประชุม แมมิใชเปน
ผูน งั่ พิจารณา ก็ใหมอี าํ นาจพิพากษาหรือทําคําสัง่ ในคดีนนั้ ได และเฉพาะในศาลชัน้ อุทธรณใหทาํ ความเห็นแยง
พรอมเหตุผลไวดวย
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๑.๒ กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับวา พระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบถึงกระบวน
พิจารณาของศาลที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๒. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบกําหนด
เบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา

รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอวา
๑. มาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกาํ หนดใหคณะรัฐมนตรีจดั ใหมแี ผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี เปนแผน ๔ ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลทีแ่ ถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการ
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ตองจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
ทั้งแผน ๔ ป และแผนรายป รวมทั้งตองจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้นดวย
๒. รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได กํ า หนดให รั ฐ จั ด ให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการบริหารประเทศอยางยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพือ่ ใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเ ปาหมาย
ดังกลาว และตอมาไดมกี ารตราพระราชบัญญัตกิ ารจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนด
ใหมกี ารจัดทํากรอบในการบริหารราชการแผนดินไวในรูปยุทธศาสตรชาติ ซึง่ ทุกหนวยงานตองปฏิบตั ติ าม
ประกอบกับไดมีการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปนกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ขึ้นแลว
๓. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ และแผนนิติบัญญัติ แลวเห็นวา การจัดทํายุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการดําเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเปาหมาย
ทีช่ ดั เจนและมีความตอเนือ่ งอยางเปนระบบและชัดเจนกวามาตรการตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชกฤษฎีกา
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วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนัน้ จึงไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตอง
จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ป และแผนนิตบิ ญ
ั ญัตอิ กี ตอไป สมควรยกเลิก
การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ป และแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ และแกไขเพิม่ เติม
หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งสมควรกําหนดใหการบริการประชาชน
และการประสานงานระหวางสวนราชการตองกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการทํางานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. ใหยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผน
นิติบัญญัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. แกไขเพิม่ เติมหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. กําหนดใหการบริการประชาชนและการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกันตองกระทํา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสกลางที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) กําหนด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหยกเลิกนิยามกองทุนรวมในมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ซึง่ เปนกองทุนรวม
ที่ตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ ๕ (๘) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๕ รวมทั้งยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ
กับกองทุนรวมดังกลาว โดยบทบัญญัตทิ ถี่ กู ยกเลิกหรือแกไขเพิม่ เติมยังคงใชบงั คับตอไป เฉพาะแกกองทุนรวม
ที่ตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
๒. กํ า หนดให ต ลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยหรื อ กองทุ น รวมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร
๓. กําหนดใหผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายของตางประเทศ ทัง้ นี้ เฉพาะซึง่ ตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาทีล่ งทุน เปนเงินไดพงึ ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ช) แหงประมวลรัษฎากร เชนเดียวกันกับ
ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูออกเฉพาะซึ่งตีราคา
เปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุน อยางไรก็ดี บุคคลธรรมดาไทยและตางประเทศยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กําไรจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม)
๔. กําหนดใหบคุ คลธรรมดาไทยสามารถเลือกเสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาสําหรับเงินสวนแบง
ของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรา
รอยละ ๑๐ โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับบุคคลธรรมดาตางประเทศ
กําหนดใหถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายสําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ ๑๐
๕. กําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเทากับรอยละ ๑๕ ของรายไดกอนหักรายจายใด ๆ

รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพจิ ารณาในประเด็น
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรบั ความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดใหมีกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยการประสานความรวมมือเพือ่ จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึง่ เปนการดําเนินการ
ที่มีสวนรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
การเชือ่ มโยงขอมูลระหวางหนวยบริการ ทัง้ ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ทัง้ นี้ เปนการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนตั้งแตแรกแบบองครวม ผสมผสาน ตอเนื่อง ดังนี้
๑. กําหนดนิยามคําวา “สุขภาพปฐมภูม”ิ “ระบบสุขภาพปฐมภูม”ิ “หนวยบริการ” “หนวยบริการ
ปฐมภูม”ิ “ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข” และ “คณะผูใ หบริการสุขภาพปฐมภูม”ิ
๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแ ทนหนวยบริการปฐมภูมิ กรรมการผูแ ทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแ ทนสาธารณสุข
อําเภอ ผูแ ทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น และผูแ ทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
๓. กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลเชิงนโยบายควบคูไปกับการกําหนดหลักเกณฑการใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน เสนอ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรเกีย่ วกับระบบสุขภาพปฐมภูมติ อ คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
และให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ไปปฏิ บั ติ กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ กําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย
และยุทธศาสตรดังกลาว และเสนอแนวทางตอคณะรัฐมนตรีในการผลิตและพัฒนาแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งกําหนดมาตรการ สงเสริม และสรางเสริม
ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้น คณะกรรมการ
ดังกลาวยังมีหนาที่และอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนด
๔. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่และอํานาจเปนหนวยงานกลาง
ในการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ ตามรางพระราชบัญญัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน จัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรเกีย่ วกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยตองคํานึงถึงหลักการมีสว นรวมของประชาชน ประสานงาน
กับหนวยบริการปฐมภูมิ เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หนวยงานของรัฐ องคกรระหวางประเทศ
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดใหมีทะเบียน
ผูรับบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสงเสริมและสรางเสริม
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
ใหมกี ารผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใ หบริการสุขภาพปฐมภูมใิ หเพียงพอกับการใหบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
๕. กําหนดใหมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน สิทธิไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ทีเ่ ปนธรรม มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน สิทธิไดรบั การรักษาพยาบาล หรือรับบริการสาธารณสุขตามสวัสดิการ
หรือตามสิทธิทบี่ คุ คลนัน้ ไดรบั อยูต ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสัง่ อืน่ ใด
รวมทั้งกําหนดกระบวนการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
เพือ่ เปนหนวยบริการปฐมภูมแิ ละเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ และแจงใหประชาชนทราบ และกําหนด
หนาที่ของหนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหบริการและขอมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและสิทธิของ
ผูรับบริการแกผูรับบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแล
อยางตอเนื่องแกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการ
๖. กําหนดใหมีการสงตอผูรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองสงตอ
ผูรับบริการเพื่อใหไปรับการรักษาพยาบาลที่หนวยบริการปฐมภูมิอื่น เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
หรื อ หน ว ยบริ ก ารอื่ น โดยให แ พทย เวชศาสตร ค รอบครั ว หรื อ คณะผู  ใ ห บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ซึ่งดูแลผูรับบริการดําเนินการใหมีการสงตอผูรับบริการดังกลาว
๗. กําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิจัดใหมีการตรวจสอบเพื่อควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอยางสมํ่าเสมอ
โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบดังกลาว
๘. กําหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชน หนวยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ หรือการสงเสริมและสรางเสริมใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพ
ของตนเองไดในทุกมิติ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๙. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสอบสวน
หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวตามสมควร
๑๐. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิในสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวน
ผูรับบริการและพื้นที่ และใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการเพื่อใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
ดูแลประชาชนในสัดสวนทีเ่ หมาะสมตอไป แตหากมีเหตุจาํ เปน ใหคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหมกี ารขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนระยะเวลาตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกากําหนด
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รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ และข อ สั ง เกตของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. เจาพนักงานตํารวจศาล
จัดใหมีเจาพนักงานตํารวจศาลในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ในศาลทุกศาล
๒. หนาที่และอํานาจของเจาพนักงานตํารวจศาล
๒.๑ ติดตามสืบสวนจับกุมผูต อ งหาหรือจําเลยทีไ่ ดรบั การปลอยชัว่ คราวโดยศาลแลวหลบหนี
หรือผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล และศาลไดออกหมายจับแลว
๒.๒ เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน หรือจับกุมผูตองหา จําเลย
หรือผูไ มปฏิบตั ติ ามหมายเรียก หรือคําสัง่ ของศาล เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวหลบซอนอยู
และมีเหตุอนั ควรเชือ่ วาหากเนิน่ ชาไป บุคคลดังกลาวจะหลบหนี ทัง้ นี้ หากเจาของหรือผูร กั ษาสถานทีน่ นั้
ไมยอมใหเขาไป เจาพนักงานตํารวจศาลมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปได
๒.๓ คนหายานพาหนะทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยวาผูต อ งหา จําเลย หรือผูไ มปฏิบตั ติ ามหมายเรียก
หรือคําสั่งของศาล ไดเขาไปหลบซอนอยู และหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะไมสามารถตามยานพาหนะ
หรือบุคคลดังกลาวได
๒.๔ รักษาความสงบเรียบรอย และปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดในบริเวณศาล
๒.๕ ใหมอี าํ นาจหนาทีเ่ ชนเดียวกับพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๓. ความรวมมือ
๓.๑ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมอาจขอให ห น ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ อื่ น ของรั ฐ
ใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม
๓.๒ ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐดังกลาว ไดรบั คาใชจา ยหรือคาตอบแทนอืน่ ใด
ที่จําเปนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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๔. ผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล
ในกรณีจาํ เปน ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรมมีอาํ นาจสัง่ ใหขา ราชการ พนักงานราชการ
หรือลูกจางที่ไมใชเจาพนักงานตํารวจศาล เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล โดยมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจศาล
๕. กฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหสาํ นักงานศาลยุตธิ รรมไดรบั ยกเวนไมอยูภ ายใตกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวกับ
ราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว

รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนํา
ผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สํานักงาน ก.พ. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ “เจาหนาที่ของรัฐ”
๒. กําหนดใหมคี ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรัฐ (ก.ม.จ.) ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน ผูแ ทน ก.พ. เปนรองประธาน
ผูแ ทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลนอกจาก ก.พ. ผูแ ทน ก.พ.ร. ผูแ ทนศูนยคณ
ุ ธรรม (องคการมหาชน)
และใหมกี รรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๕ คน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยตําแหนง
๓. ก.ม.จ. มีอํานาจหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นและการส ง เสริ ม จริ ย ธรรมภาครั ฐ ให คํ า ปรึ ก ษาแก อ งค ก รกลาง
บริหารงานบุคคลในการจัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนดหลักเกณฑการนําจริยธรรม
ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือใหความเห็นในเรื่องที่ขัดแยง
กับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
๔. กําหนดใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอื่นที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐ กําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาทีข่ องรัฐประเภทนัน้ และใหมกี ลไกขับเคลือ่ นองคกร กระบวนการและวิธกี าร
ในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
๕. กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหาร
งานบุคคล เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเสนอ
๓. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดนิยามคําวา “ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม” หมายความวา
เงินสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐทีจ่ ดั สรรใหแกผรู บั ทุน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายรวมถึง
เงินกองทุนทีห่ นวยงานของรัฐจัดสรรใหแกผรู บั ทุนเพือ่ วัตถุประสงคเดียวกัน แตไมรวมถึงเงินสนับสนุน
ที่ใชเพื่อวาจาง หรือรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนา หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหไดมาซึ่งความรู
เทคโนโลยีตนแบบ หรือผลลัพธอื่นใดจากการนี้ อันเปนการดําเนินการตามภารกิจปกติของหนวยงาน
๒. กําหนดใหหนวยงานใหทุนของรัฐสามารถใหทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานภาคการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน หรือสถาบันวิจยั ได และหนวยงานผูใ หทนุ สนับสนุน
แกหนวยงานภาคเอกชนนัน้ จะตองพิจารณาวาโครงการนัน้ มีความเปนไปไดสงู ในการนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเปนประโยชนตอภาคการเกษตร สังคม
ชุมชน และประชาชน
๓. กําหนดใหหนวยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะตองเปน
นิตบิ คุ คลทีม่ ผี ถู อื หุน สัญชาติไทยไมนอ ยกวารอยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน และมีสถานประกอบการ
ตั้งอยูในประเทศไทย
๔. กําหนดใหสทิ ธิในผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ กิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจยั พัฒนา
และนวั ต กรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป น ของผู  รั บ ทุ น โดยผู  รั บ ทุ น จะต อ งรายงานผลงานวิ จั ย
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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และนวัตกรรมใหผใู หทนุ ทราบกอนดําเนินการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา ทัง้ นี้ หากผูร บั ทุนไมประสงค
ถือครองสิทธิในผลงานวิจยั และนวัตกรรม ใหผรู บั ทุนทําหนังสือเปนลายลักษณอกั ษรแจงความประสงค
ไมถอื ครองสิทธิไปยังผูใ หทนุ และใหสทิ ธิในผลงานวิจยั และนวัตกรรมเปนของผูใ หทนุ โดยการใชประโยชน
ในผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมขึ้ น อยู  กั บ การตกลงระหว า งผู  ใ ห ทุ น และผู  รั บ ทุ น เป น รายกรณี
๕. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูท รงคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกําหนดอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ เชน กําหนดนโยบายหรือมาตรการทีเ่ กีย่ วของในการบริหาร
จัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากภาครัฐ
และสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมจากหนวยงานภาครัฐไปใชประโยชน
๖. กําหนดใหผรู บั ทุนซึง่ ถือครองสิทธิในผลงานวิจยั และนวัตกรรม หรือผูร บั โอนสิทธิจากผูร บั ทุน
ไมวาจะเปนการโอนสิทธิมาแลวกี่ทอดก็ตาม มิไดดําเนินการใด ๆ หรือไมสามารถคาดการณไดวาจะมี
การดําเนินการใด ๆ เพือ่ นําผลงานวิจยั และนวัตกรรมดังกลาวไปใชประโยชนในระยะเวลา ๒ ปนบั แตวนั ที่
รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่คนพบตอผูใหทุน ใหสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปน
ของผูใหทุน โดยผูใหทุนอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปนของผูใหทุน
๗. กําหนดใหในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเพื่อการเยียวยา
ดานสาธารณสุข หรือความมัน่ คง ความปลอดภัยของประเทศ หรือมีความจําเปนเพือ่ ประโยชนสาธารณะ
ตามที่กฎหมายกําหนด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิ
ในผลงานวิจัยใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐก็ได โดยเสียคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูรับทุน
ซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และตองแจงใหผูรับทุนทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
๘. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
๑๘๐ วันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ในระหวางทีย่ งั ไมมกี รรมการผูท รงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ
สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพลางกอน

รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. …. ทีค่ ณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษาเสนอไปตรวจพิจารณา โดยใหรบั ขอสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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๒. ให ค ณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเร ง รั ด ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ
ในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และนํารายงานสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายของรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไปเปดเผย
ตอประชาชน รวมทัง้ จัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองทีอ่ อกตามรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว แลวสงผลการดําเนินการไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาตอไป
๓. ใหคณะกรรมการอิส ระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

รางพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ....
และรางกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวม ๖ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. เห็นชอบ
๑.๑ รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ....
๑.๒ รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๔ รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๕ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๖ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๖ ฉบับ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรงรัดดําเนินการสงแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ซึง่ ตองออกตามรางพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. .... มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ สงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติทั้งหกฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. ....
๑.๑ กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) สามารถตรวจสอบการเลือกตัง้ ในเชิงรุก
โดยไมจาํ เปนตองรอใหมผี รู อ งเรียนกอน รวมทัง้ กําหนดใหชดั เจนวา การประกาศผลการเลือกตัง้ ไมเปน
การตัดอํานาจ กกต. ในการสืบสวนหรือไตสวนการเลือกตั้งที่ไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม นอกจากนี้
ยังกําหนดใหในกรณีที่ กกต. ไดสั่งใหผูบริหาร ประธาน หรือรองประธานสภาทองถิ่น หรือสมาชิก
สภาทองถิน่ พนจากตําแหนงไมวา ดวยเหตุใด และ กกต. ไดจดั ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมแทนตําแหนงทีว่ า งแลว
แมภายหลังศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ วา คําสัง่ หรือคําวินจิ ฉัยใหพน จากตําแหนงนัน้ ไมชอบ ก็ยอ มไมกระทบ
ตอการเลือกตั้งนั้น
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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๑.๒ กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดเขตเลือกตั้ง โดยกรณีเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นจะมีเกณฑการกําหนดเขตที่แตกตางกันตามรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๓ กําหนดเกีย่ วกับการไดมาซึง่ ผูอ าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
และกําหนดหนาที่และอํานาจในการดําเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานดังกลาว
๑.๔ กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง การตัดสิทธิกรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๕ กําหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูม สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ และกําหนด
เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง และการดําเนินการรับสมัครโดยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ การยืน่ คํารองคัดคาน และการดําเนินการตรวจสอบเพือ่ วินจิ ฉัยวาผูส มัคร
เปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม รวมทั้งกําหนดหามการรับจาง หรือวาจางใหสมัคร หรือถอน
การสมัครรับเลือกตั้ง
๑.๖ กําหนดเกีย่ วกับคาใชจา ยในการเลือกตัง้ โดยใหผอู าํ นวยการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
กํ า หนดจํ า นวนตามหลั ก เกณฑ ที่ กกต. กํ า หนด การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ยในการเลื อ กตั้ ง
การกําหนดเวลาและขอหามในการดําเนินการหาเสียง การหาเสียงโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้
การกําหนดใหผูสมัครสามารถมีผูชวยหาเสียงไดแตตองแจงจํานวนใหสํานักงาน กกต. จังหวัดทราบ
โดยคาตอบแทนของผูชวยหาเสียงนั้นใหคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวย
๑.๗ กําหนดวิธกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ โดยให กกต. เปนผูก าํ หนดลักษณะบัตรและหีบบัตร
เลือกตั้ง กําหนดเวลาออกเสียงเลือกตั้ง กําหนดขอหามการดําเนินการในระหวางการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
งดการลงคะแนนเลือกตัง้ ในหนวยเลือกตัง้ และจัดใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมตามหลักเกณฑทกี่ ฎหมายกําหนด
และกําหนดให กกต. มีอํานาจจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จัดการเลือกตั้งไมได
๑.๘ กําหนดความผิดและโทษเกีย่ วกับการฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบตั ติ ามรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
๒. รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๕ ฉบับ
๒.๑ เพิ่มเติมจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
๒.๒ แกไขเพิม่ เติมคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
๒.๓ แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
การพนจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น และการนํามาอนุโลมใชกับรองผูบริหารทองถิ่นหรือผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น

๔๒
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๒.๔ เพิ่มเติมขอยกเวนเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในหนวยงาน
ของรั ฐ และแก ไขเพิ่ ม เติ ม ข อ ห า มในการมี ส  ว นได เ สี ย กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ชั ด เจน
และครอบคลุมยิ่งขึ้น
๒.๕ เพิม่ เติมบทบัญญัตทิ หี่ า มมิใหมกี ารใชจา ยเงินเพือ่ การฝกอบรมหรือดูงานในตางประเทศ
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และผูชวยบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ ยกยายถิน่ ฐาน
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรบั ความเห็นของสํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมกอนการเสนอพิธีสาร
วาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรม ตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
๓. ให สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด รั บ ความเห็ น ของฝ า ยกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๔. ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรัดดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
การให สั ต ยาบั น พิ ธี ส ารว า ด ว ยการต อ ต า นการลั ก ลอบขนผู  โ ยกย า ยถิ่ น โดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทํา
โดยองคกรอาชญากรรม ตอคณะรัฐมนตรีโดยดวน
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดใหมกี ฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ ยกยายถิน่ ฐาน
โดยกําหนดลักษณะความผิดฐานลักลอบขนผูโ ยกยายถิน่ ฐาน กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปราม
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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การกระทําความผิดดังกลาว และกําหนดแนวทางในการประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปราม
การกระทําความผิดดังกลาว ทัง้ ระหวางหนวยงานภายในและระหวางประเทศ โดยรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ เปนการรองรับการใหสตั ยาบันพิธสี ารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโ ยกยายถิน่ โดยทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรมที่ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีไว อันจะเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยตอประชาคมโลกที่แสดงถึงเจตนารมณอันแนวแนของประเทศไทย
ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ ยกยายถิน่ ฐาน ซึง่ จะทําใหประเทศไทยไดรบั ความเชือ่ ถือ
และเปนทีเ่ หมาะสมตอการลงทุนและการทองเทีย่ ว และทําใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ทีม่ คี วามมัน่ คงและยัง่ ยืนตอไป ซึง่ ในปจจุบนั ประเทศไทยไมมกี ฎหมายทีม่ คี วามสอดคลองกับพันธกรณี
ตามพิธีสารดังกลาว

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวงยุตธิ รรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหกอนยื่นฟองคดีแพง ผูที่จะเปนคูความอาจยื่นคํารองตอศาล เพื่อขอใหศาล
มีคําสั่งแตงตั้งผูประนีประนอมยอมความทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหคูกรณีที่เกี่ยวของไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาท
๒. กําหนดใหในกรณีที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
สามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมีคําพิพากษาตามยอมได
๓. กําหนดใหศาลสามารถไตสวนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูสัญญาไดยื่นตอศาล
เพือ่ ขอใหพพิ ากษาตามยอม โดยหากศาลพิจารณาแลวเห็นวา สัญญาดังกลาวมีความมุง หมายทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
กฎหมายเพือ่ คุม ครองประโยชนสาธารณะ หรือความชอบธรรมทัง้ ตอนโยบายสาธารณะหรือบุคคลภายนอก
ใหศาลมีอํานาจไตสวนและปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานั้นได

รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหปรับแกไข
รางพระราชบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดคํานิยาม “พิสูจนและยืนยันตัวตน” หมายความวา การระบุตัวตน การแสดงตน
การพิสจู นตวั ตน การแสดงหลักฐานใด ๆ และการตรวจสอบเพือ่ ทราบขอเท็จจริงเกีย่ วกับผูข อใชบริการ
และการยืนยันตัวตนของผูข อใชบริการ ทัง้ นี้ ใหหมายความรวมถึงการแสดงเจตนา การใหความยินยอม
การทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหเปนไปตามความประสงค
หรือเจตนาของผูใชบริการ และ “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา ระบบ
และเครือขายกลางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสมาชิก หนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งพัฒนา
และบริหารจัดการโดยบริษัทผูใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๒. กําหนดใหมี “คณะกรรมการกํากับดูแลการพิสจู นและยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ” โดยมีรฐั มนตรี
วาการกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๒ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูท รงคุณวุฒิ และใหผอู าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ
๓. กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลโครงขายระบบการพิสูจน
และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั เปนการทัว่ ไป อํานาจและหนาทีด่ งั กลาวใหรวมถึงการออกประกาศหรือคําสัง่
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกีย่ วกับบริษทั ผูใ หบริการระบบการพิสจู นและยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั รวมถึงการกําหนดคาธรรมเนียม
และคาดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การสั่งใหบริษัท
ผูใ หบริการยืน่ รายงานเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษทั เปนการทัว่ ไปหรือเปนการเฉพาะ โดยมีรายการ
และระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด การพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับดูแลการใชบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
๔. กําหนดใหการใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดจัดตั้งในรูปบริษัทและไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
๕. กําหนดใหบริษทั ผูใ หบริการและผูใ หบริการระบบทําการแทน ดําเนินการเขารหัส (Encryption)
หรือดําเนินการอืน่ ใดเพือ่ ประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลในโครงขายระบบ
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยตองมีมาตรฐานการเขารหัสหรือการดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนดเปนอยางนอย
๖. กําหนดใหบริษทั ผูใ หบริการ ผูใ หบริการระบบทําการแทน หรือสมาชิกผูใ ดจงใจหรือประมาท
เลินเลอเปดเผยขอมูลทีไ่ มถกู ตองใหแกผอู นื่ หรือเปดเผยขอมูลทีถ่ กู ตอง แตมใิ ชเปนไปตามวัตถุประสงค
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ทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก ผูใ ชบริการหรือเจาของขอมูล
บริษทั ผูใ หบริการระบบทําการแทนหรือสมาชิกผูเ ปดเผย แลวแตกรณี ตองรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทน
เพื่อการนั้น
๗. กําหนดใหบริษทั ผูใ หบริการระบบการพิสจู นและยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ผูใ หบริการระบบ
ทําการแทนหรือผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ประกาศ หลักเกณฑหรือเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
กําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั
ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง และคณะกรรมการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป กฎหมายในระยะเร ง ด ว น
และขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสง
ผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
๔. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน” ทีเ่ ปนระบบการผลิตทางการเกษตรทีค่ าํ นึง
และรักษาไวซงึ่ ระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความสมดุลเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอมและระบบนิเวศ ใหครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคล และองคกรทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินงานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้
๒. กําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกร
และกลุมเกษตรกร พรอมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
สินคาและการตลาด ตลอดจนกําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริม
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และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริม
และสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการอนุมัติการสงเสริมและสนับสนุน
๓. กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน” รวมทั้งการกําหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัย
ชี้ขาดการประชุม การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. กํ า หนดเป า หมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว  า ด ว ยการส ง เสริ ม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งระบบการติดตามประเมินผล
และตัวชีว้ ดั ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงสรางพืน้ ฐานระบบสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาระบบการผลิต
ระบบมาตรฐานสินคาเกษตร รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง
๕. กําหนดเกีย่ วกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ ยืน กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ าํ นึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ในการจัดทําขอเสนอหรือแนวทาง
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
การแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนและอํานาจหนาที่ในการกําหนดจัดประชุม
สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
๖. กําหนดหลักเกณฑการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหสํานักงาน
มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจน
กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
และการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานฯ
๗. กําหนดบทเฉพาะกาลใหในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงิน
จากกองทุนตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อมาสนับสนุนการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ  ม ครองประชาชนในการทํ า สั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ โดยใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ [เรือ่ ง การเสนอแผน กรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง] ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผนกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํา
กรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหมกี ฎหมายวาดวยการคุม ครองประชาชนจากสัญญาขายฝากทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม
หรือทีอ่ ยูอ าศัยทีไ่ มเปนธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้ กําหนดสิทธิและหนาที่
ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก กําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานที่ดินและกําหนดบทเฉพาะกาล
เพือ่ รองรับความสมบูรณของสัญญาขายฝากทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรม หรือทีอ่ ยูอ าศัยซึง่ ไดกระทําไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. กําหนดบทนิยามของคําวา “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยูอาศัย” และ “รัฐมนตรี”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. กํ า หนดให ก ารขายฝากที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมหรื อ ที่ อ ยู  อ าศั ย ต อ งใช ห ลั ก เกณฑ
ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนธุรกิจที่ตองควบคุมสัญญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค นอกจากนี้ กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะตอง
ไดรบั การตรวจสอบเนือ้ หาของสัญญาโดยเจาหนาทีข่ องรัฐ และหากมีขอ ตกลงเพิม่ เติมเกีย่ วกับขายฝาก
ในภายหลัง ตองไดรบั การตรวจสอบจากเจาหนาทีข่ องรัฐและตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
จึงจะมีผลใชบังคับ
๓. กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะกําหนด
ระยะเวลาไถทดี่ นิ ตํา่ กวา ๑ ปมไิ ด โดยการกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะตองไมกระทบสิทธิของผูข ายฝาก
ที่จะไถทรัพยสินที่ขายฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาไถ
๔. กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก ไดแก
๔.๑ กําหนดใหผูซื้อฝากมีหนาที่แจงเปนหนังสือไปยังผูขายฝาก เพื่อใหผูขายฝากใชสิทธิ
ไถถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราคาสินไถใหชัดเจนหากไมไดกําหนด
ใหไถตามราคาที่ขายฝาก
๔.๒ กําหนดใหผซู อื้ ฝากสามารถเรียกหรือรับประโยชนตอบแทนได กรณีทไี่ ดกาํ หนดสินไถ
เทากับหรือตํ่ากวาราคาขายฝาก และผูขายฝากยังคงเปนผูใชทรัพยสินที่ขายฝาก
๔.๓ กําหนดใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระ
สินไถ และหากผูซ อื้ ฝากบอกปดหรือหลีกเลีย่ ง หรือมีเหตุขดั ของไมอาจรับไถได ใหผขู ายฝากวางสินไถไว
ณ สํานักงานวางทรัพย
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๔.๔ กําหนดใหผูซื้อเดิม หรือทายาทของผูซื้อเดิม ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้น ใชสิทธิในการไถทรัพยสินที่ขายฝาก
๔.๕ กําหนดเงื่อนไขมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนด
๔.๖ กําหนดคาใชจา ยทีผ่ ขู ายฝากจะตองชําระใหแกผซู อื้ ฝากเมือ่ ครบระยะเวลาไถทรัพยสนิ
ที่ขายฝากตามสัญญา และใหผูซื้อฝากในการสงมอบทรัพยสินที่ขายฝาก กําหนดสิทธิของผูขายฝาก
ในการไดรับทรัพยสินที่ไถคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผูซื้อฝากไดกอไว
๕. กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีหนาที่และอํานาจ ดังนี้
๕.๑ ตรวจสอบเนือ้ หาของสัญญาและเอกสารหลักฐานใหถกู ตอง ครบถวน และเปนธรรม
ตามที่กฎหมายกําหนด
๕.๒ ชีแ้ จงรายละเอียดของสัญญา สิทธิและหนาทีข่ องคูส ญ
ั ญา ขอปฏิบตั แิ ละขอควรระวัง
ใหคูสัญญาทราบโดยละเอียด
๕.๓ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และกําหนดใหเจาพนักงานที่ดิน
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอาํ นาจเรียกบุคคลใดบุคคลหนึง่ มาใหขอ มูลหรือใหจดั สง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได
๖. กําหนดใหการชําระเงินตามสัญญาขายฝากตองกระทําตอเจาพนักงานที่ดิน โดยให
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น ตรวจสอบจํ า นวนเงิ น และเงื่ อ นไขในสั ญ ญาให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด และลงลายมือชือ่ เปนพยานในการรับเงินไวเปนสําคัญ หากมีกรณี
ทีผ่ ซู อื้ ฝากชําระเงินใหแกผขู ายฝากไมครบตามราคาขายฝากทีก่ าํ หนดไว ใหถอื วาจํานวนเงินทีผ่ ขู ายฝาก
ไดรับไปจริงเปนราคาขายฝาก
๗. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีชอ งทางใหทา นผูส นใจติดตามรับฟงสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ
ประจําสัปดาหไดทางวิทยุออนไลน nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเทีย่ งตรง” ทุกวันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา
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