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นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

		 ส� ำ หรั บ คอลั ม น์ ส รุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วงงานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นฉบั บ นี้
มีรา่ งพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการหรือเห็นชอบ และรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
รวม ๓๘ ฉบับ ดังนี้
			๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			 ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….
			 ๓. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
			 ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
			 ๖. ร่างพระราชบัญญัติการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
			 ๗. ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
			 ๘. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
			 ๙. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
			 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
			 ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
			 ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
			 ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
			 ๑๔. ร่างพระราชบัญญัตกิ ระจายหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
			 ๑๕. ร่างพระราชบัญญัตสิ ภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพือ่ ยกเลิก
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)
			 ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….
			 ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			 ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามค�ำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
			 ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
			 ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๒๑. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอ�ำนาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ….
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			๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….
			 ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
ของผู้ท�ำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
			 ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			 ๒๗. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			 ๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ จ าคให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)
			 ๒๙. ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)
			 ๓๐. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย
๖ ประเด็น)
			 ๓๑. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			 ๓๒. ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
			 ๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

			 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของส�ำนักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. แก้ไขเพิม่ เติมบทนิยามค�ำว่า “น�ำ้ ตาลทราย” และ “โรงงาน”และก�ำหนดบทนิยามใหม่คำ� ว่า
“น�้ำอ้อย” และ “สมาคมโรงงาน”
จุ ล นิิ ติ
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			๒. เพิม่ จ�ำนวนกรรมการและแก้ไขคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายของผูแ้ ทน
ทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน
			 ๓. แก้ไขให้นำ� เข้าน�ำ้ ตาลทรายได้แต่จะต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดขององค์กรการค้าโลก
			 ๔. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการก�ำหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกิน
ร้อยละ ๙๕ ของประมาณการรายได้ทคี่ ำ� นวณได้ เพือ่ ไม่ให้ราคาอ้อยขัน้ ต้นสูงเกินกว่าประมาณการรายได้
ที่ค�ำนวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
		 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ส�ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบั ความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และส�ำนักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) เสนอ
			 ๓. ให้ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และส�ำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดค�ำนิยาม “ดิจทิ ลั ” หมายความว่า เทคโนโลยีทใี่ ช้วธิ กี ารน�ำสัญลักษณ์ศนู ย์และหนึง่
หรือสัญลักษณ์อนื่ มาแทนค่าสิง่ ทัง้ ปวง เพือ่ ใช้สร้าง หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ เพือ่ ให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
และ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินงาน
ของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ
			 ๒. ก�ำหนดให้มแี ผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มคี วามชัดเจน
สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�ำเนินงานของประเทศ
			 ๓. ก�ำหนดให้มศี นู ย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกลางแห่งชาติ เพือ่ รองรับและสนับสนุนการแลกเปลีย่ น
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก�ำหนดนโยบายและ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
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รวมทัง้ จัดท�ำบัญชีขอ้ มูลหลักของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยงข้อมูล
ตลอดจนให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่หน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้สามารถแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้

		ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
			 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรื อ จ� ำ เลย โดยขยายเพดานอั ต ราโทษจ� ำ คุ ก ของผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จ� ำ เลยที่ จ ะต้ อ งหาประกั น หรื อ
หลักประกันจากอย่างสูงเกิน ๕ ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

		 ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)

			 พ.ศ. ....

		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
			 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมทางทะเบียน
และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือ
สถานสงเคราะห์สัตว์ โดยก�ำหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น
จุ ล นิิ ติ
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		 ๒. ก�ำหนดโทษส�ำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และก� ำ หนดให้ เ พิ่ ม อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บให้ กั บ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ท้ายพระราชบัญญัติ
		 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็น
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการก�ำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยก�ำหนด
ให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติเพื่อก�ำหนดทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศและประชาชนให้เป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี เ อกภาพและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลหน่ ว ยงาน
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนท�ำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาระบบ
สุขภาพในระดับประเทศ
		 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
			คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็น
และข้อสังเกตของส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงาน คปภ. และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับการอ้างบทจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
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			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดค�ำนิยาม “ผู้ให้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงิน
ประเภทให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อและผู้ประกอบธุรกิจ
ประเภทอื่นตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น ของสถาบั น การเงิ น และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท
ในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ
			 ๒. ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการทางการเงิน” ซึง่ มีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับและส่งเสริม ตลอดจนก�ำกับดูแล
ประกอบกิจการทางการเงิน
			 ๓. ก�ำหนดให้จดั ตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลผูใ้ ห้บริการทางการเงินขึน้ เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ
ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบาย มติ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินก�ำหนด

ิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
		 ร่างพระราชบัญญัตป
			 ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
		 ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๑.๑ ก�ำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต
				 ๑.๒ แก้ไขบทบัญญัตวิ า่ ด้วยผูข้ อรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ กรณีบคุ คลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เกี่ยวกับ
การประกันชีวิต
			๒. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๒.๑ ก�ำหนดบทบัญญัตเิ พือ่ รองรับการใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันวินาศภัย
				 ๒.๒ ก�ำหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
จุ ล นิิ ติ
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ก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ก�ำหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้
และการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ ระเมินวินาศภัย รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นการอุทธรณ์คำ� สัง่
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
		 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

			 และร่างพระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
			 รวม ๒ ฉบับ

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
			 ๓. ให้ยตุ กิ ารด�ำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
			ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
				 เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการก�ำกับดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
			๒. ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
				 เป็นการปรับปรุงสถานะและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

			 ร่างพระราชบัญญัตหิ อการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
			 สมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ

		 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห อการค้ า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์
รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
				 ๑.๑ เพิ่ ม บทนิ ย าม “สมาคมการค้ า ” เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง สมาคมซึ่ ง จดทะเบี ย น
ตามกฎหมายอืน่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่การหาก�ำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้
				 ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของหอการค้าเพื่อให้หอการค้าสามารถด�ำเนินการเพื่อส่งเสริม
การค้า สามารถท�ำสัญญากับภาครัฐ มีอ�ำนาจในการเป็นพยานรับรองลายมือชื่อของบุคคลในเอกสาร
ที่มีผู้ขอรับรอง (Notary Public) และจัดส่งเสริมการค้าบริการตามที่มีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่
ของหอการค้า หรืออาจร่วมมือกับองค์กรอื่นโดยมีการจัดสรรค่าตอบแทนระหว่างกันได้
				 ๑.๓ ปรับปรุงบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ ใบอนุญาตหอการค้า
เดิมฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า เดิมฉบับละ ๕๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท
การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครัง้ ละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
				 ๑.๔ แก้ไขชือ่ รัฐมนตรีรกั ษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์รกั ษาการ
เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
		 ๒. ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
				 ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ชื่อของสมาคมการค้า เดิมมาตรา ๑๓ (๑) ก�ำหนดว่า สมาคม
การค้ามีเพียงชื่อเรียกโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นสมาคมการค้า แก้ไขเป็นต้องมีค�ำว่า สมาคมการค้า
น�ำหน้าชื่อด้วย เพื่อความชัดเจน
				 ๒.๒ แก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องสมาคมการค้าเพือ่ ให้สมาคมการค้าประกอบวิสาหกิจ
เพื่อส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น เช่น ประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้านั้น ๆ
				 ๒.๓ ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ ใบอนุญาตสมาคม
การค้า เดิมฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการค้า เดิมฉบับละ ๕๐ บาท
จุ ล นิิ ติ
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เป็น ๒๐๐ บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
				 ๒.๔ แก้ไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการ เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
		 ร่างพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคี

			 สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO
			 Copyright Treaty)

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
และให้ ส ่ ง สนธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณา
ก่ อ นเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
			 ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงวั ฒ นธรรม และส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
			 ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป
			 ๕. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�ำและด�ำเนินการยืน่ ภาคยานุวตั สิ ารต่อผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาฯ
และร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
			สาระส�ำคัญของเรื่อง คือ
			๑. สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
				 เป็นการคุม้ ครองสิทธิแก่ผสู้ ร้างสรรค์ในการน�ำงานลิขสิทธิอ์ อกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนบนสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ และก�ำหนดให้คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
และการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
			๒. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 เป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครองงานภาพถ่าย
ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพื่อให้สอดคล้อง

45

ม.ค. - ก.พ. ๖๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

กับสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยลิขสิทธิข์ ององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก โดยก�ำหนดเพิม่ เติมข้อจ�ำกัดความรับผิด
ของผูใ้ ห้บริการ และก�ำหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีส�ำหรับควบคุมการเข้าถึง
เป็นความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
ซึง่ จะเป็นการยกระดับการคุม้ ครองงานอันมีลขิ สิทธิใ์ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังเป็นการแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปัจจุบัน
สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยลิขสิทธิข์ ององค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก มีภาคีสมาชิกเข้าร่วมแล้ว ๙๖ ประเทศ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

		 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
			 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
		 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา ไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษาเสนอ
		 ๓. ให้ยกเว้นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ ง การซักซ้อม
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ) เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง สถาบั น หลั ก สู ต ร
และการเรียนรู้แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการด�ำเนินการ
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานไปยั ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ ประกอบการตรวจพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
			 ๔. ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็น
ของส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงบประมาณ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้
จุ ล นิิ ติ
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คู่คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักการซึ่งเป็นสาระส�ำคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูป
การศึกษาตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงานกองทุน
เพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษาเสนอ
			 ๓. ให้ยกเว้นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ ง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ�ำนาจในการจัดท�ำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนา
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท�ำงบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
			 ๒. ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ
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ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รายได้ของส�ำนักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เป็นต้น ให้รายได้ที่ส�ำนักงานได้รับจากการด�ำเนินงาน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�ำส่งเป็นรายได้ของรัฐ
			 ๓. ก�ำหนดให้การรับเด็กปฐมวัยเพือ่ เข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ง ชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด และผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
			ร่างพระราชบัญญัตกิ ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. ....
			 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม
ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส ่ ง คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ		
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดบทนิยาม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การด�ำเนินการเพื่อให้คู่กรณี
มีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�ำเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี
			 ๒. ก�ำหนดให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้วโดยหน่วยงานของรัฐและไม่เป็นการต้องห้ามหน่วยงานของรัฐทีด่ ำ� เนินการ
ไกล่ เ กลี่ ย อยู ่ แ ล้ ว จะด� ำ เนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เช่ น การไกล่ เ กลี่ ย โดยอ� ำ เภอ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ การไกล่เกลี่ยโดยส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดตามระเบียบส�ำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้น
พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๕
			 ๓. ก�ำหนดบทก�ำหนดโทษผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่ น ใดส� ำ หรั บ ตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น โดยมิ ช อบ เพื่ อ กระท� ำ การหรื อ ไม่ ก ระท� ำ การอย่ า งใดในหน้ า ที่
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

			ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ระจายหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
			 ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
			 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่ ำ� นักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
จุ ล นิิ ติ
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สาธารณสุข ส�ำนักงาน ก.พ. และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
			 ๓. ให้ยกเว้นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผล
การด�ำเนินการจัดตัง้ ส�ำนักงานไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ ประกอบการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่อไป
			 ๔. ให้สำ� นักงานคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงบประมาณไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
			 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
		 ๑. ก�ำหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) เพิม่ มากขึน้ โดยให้เป็นองค์กรบริหารและผลักดันการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดท�ำ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการกระจายหน้าที่
และอ�ำนาจ รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการบูรณาการภารกิจ การจัดสรรเงินงบประมาณทีจ่ ดั สรรเพิม่ ขึน้ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
			 ๒. ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เป็นส่ว นราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต้ สปน.)
โดยเป็นส�ำนักงานเลขานุการของ ก.ก.ถ. และรับผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกระจายหน้าที่และอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			 ๓. ก�ำหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ โดยสอดคล้องกับภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และการพิจารณารายได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองมากขึ้น
		 ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)

			 พ.ศ. .... (เพือ่ ยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)

		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อ ไป และให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ รั บ ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติและส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
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		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึง่ เป็นการคืนเสรีภาพแก่ผสู้ ง่ สินค้าทางเรือ ในการเข้าเป็นสมาชิกสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ได้โดยความสมัครใจ			

			ร่างพระราชบัญญัตเิ ทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ พ.ศ. ….
		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม
ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ส ่ ง คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นการขยาย
ขอบเขตการด�ำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีป้องกันประเทศ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้น
ในประเทศไทย เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่างประเทศ

		 ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

			คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. แก้ไขบทนิยาม “ท�ำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
ชักลากไม้ในป่า หรือน�ำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น
			 ๒. ก�ำหนดให้ไม้ทกุ ชนิดทีข่ นึ้ ในทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ และเพิม่ เติม ให้ไม้ในทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� ประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิทรี่ ฐั มนตรี
ประกาศก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีวนั ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ส่วนไม้ในป่าชนิดใดจะก�ำหนดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดนัน้
ให้ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
			 ๓. ยกเลิกการก�ำหนดยกเว้นค่าภาคหลวงส�ำหรับการท�ำไม้ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการท�ำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนได้
จุ ล นิิ ติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

		 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

			 (การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ตามค� ำ ขอระหว่ า งประเทศและการแลกเปลี่ ย น
			 ข้อมูลอัตโนมัตริ ะหว่างประเทศ)

		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
		 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค�ำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส�ำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
			 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมและส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ให้อำ� นาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสัง่ ให้บคุ คลมีหน้าทีร่ วบรวมและน�ำส่งข้อมูลทางภาษี
และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ท�ำไว้กับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาที่ส�ำนักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ท�ำไว้กับ
หน่วยงานของต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องรวบรวมและน�ำส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
			 ๒. ก�ำหนดบทลงโทษในกรณีทผี่ มู้ หี น้าทีร่ ายงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
ในการรวบรวมและน�ำส่งข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจพิจารณามีค�ำสั่งลงโทษทางปกครองไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
			 ๓. ก�ำหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จในการรวบรวม
และน�ำส่งข้อมูล ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๓ เดือนถึง ๗ ปี หรือปรับตัง้ แต่ ๒,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
			 ๔. ก�ำหนดบทลงโทษในกรณีทผี่ ลู้ ว่ งรูข้ อ้ มูลทีต่ อ้ งรายงานหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาจากต่างประเทศ
แล้วน�ำไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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			 ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมธนาคารไทย และส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก� ำ หนดบทนิ ย าม “การประกอบวิ ช าชี พ ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ” หมายความว่ า
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับค่าบริการหรือค่าตอบแทนอย่างอื่น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และก�ำหนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
			 ๒. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ระบบ
ควบคุ ม จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ เดี ย วกั น ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ
ในการก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ให้คำ� แนะน�ำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการก� ำ หนด ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
			 ๓. ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยูใ่ นก�ำกับของกระทรวงการคลัง เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการก�ำกับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
			 ๔. ก�ำหนดให้รัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ จัดให้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยออกเป็นกฎกระทรวง
			ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
จุ ล นิิ ติ
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			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ ข. ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี เว้ น แต่ ไ ด้ พ ้ น โทษมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑ ปี
ก่อนวันยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียน
		 ร่ า งพระราชบั ญญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการวิ นิ จ ฉั ยชี้ ข าดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งศาล

			 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

			คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�ำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. แก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ�ำนาจศาล โดยให้คู่ความ
ฝ่ายที่ถูกฟ้องให้ยื่นค�ำร้องโต้แย้งเขตอ�ำนาจศาลภายในก�ำหนดระยะเวลายื่นค�ำให้การหรือก่อนพ้น
ระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นค�ำให้การเป็นอย่างช้า และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด
เขตอ�ำนาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้เพื่อป้องกันการประวิงคดี
			 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาค�ำร้อง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
กรณีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจ�ำเป็นให้คณะกรรมการ
ลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจ�ำเป็นนั้นไว้ด้วย

			ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมิน
			 ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ….

		 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่ คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้การด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑)
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกิดความชัดเจน อันจะน�ำไปสู่การมีกฎหมายที่มีคุณภาพ
และมีกฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น มีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินการของ
หน่วยงานของรัฐทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นฝ่ายบริหารด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
			ร่างพระราชบัญญัตสิ ภาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ
			 ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไปด้วย
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีอ�ำนาจหน้าที่เพื่อด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ โดยให้สภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีส�ำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีส�ำนักงานสาขา
ในจังหวัดอื่นได้
			 ๒. ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่วางนโยบายและด�ำเนินกิจการของสภา
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง ท� ำหน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนภาคเอกชน ประสานด้ า นนโยบายและ
การด�ำเนินการกับรัฐบาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล
			 ๓. ก�ำหนดให้ส�ำนักงานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีผู้อ�ำนวยการ
เป็นหัวหน้าส�ำนักงานโดยต�ำแหน่ง ท�ำหน้าที่บริหารก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานประจ�ำของส�ำนักงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตามข้อบังคับ
			 ๔. ผูฝ้ า่ ฝืนบทบัญญัตขิ องสภาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยต้องระวางโทษปรับ
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			ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ�ำนาจ

หน้าทีข่ องผูท้ ำ� การแทน ผูร้ กั ษาการแทน หรือผูร้ กั ษาการในต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ท�ำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รบั ข้อสังเกตเกีย่ วกับขอบเขตของร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวทีอ่ าจไม่ได้แก้ปญ
ั หา
เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้อย่างครอบคลุมในคราวเดียวกัน
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายจั ด ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ท� ำ การแทน
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งรวมถึงอ�ำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
			ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
			คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			๑. ก�ำหนดให้คู่พิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการ
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจเพื่อท�ำหน้าที่แทนในการด�ำเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้
			 ๒. ก�ำหนดให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ ที่ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้
			 ๓. ก�ำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ ๒ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามา
และอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในหนังสือรับรอง และมีสทิ ธิทำ� งาน
ในราชอาณาจักรได้ตามหน้าที่ของตน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
			ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

			คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
			๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ไปพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบเกี่ ย วกั บ การแก้ ไขอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 มีบทบัญญัตทิ สี่ อดคล้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และมีการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
พิจารณา ซึง่ ประกอบด้วยบทบัญญัตทิ ปี่ รับแก้ไขจากพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
			 ๑. แก้ไขนิยามศัพท์ค�ำว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” และเพิ่มเติมนิยามศัพท์ค�ำว่า
“กระบวนการพิจารณาอนุญาต”
			 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญ าตต้องยื่นเอกสารการได้มาซึ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรประกอบค�ำขอขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
			 ๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้ใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยามีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญ
การขึ้นทะเบียนต�ำรับ และวิธีการต่ออายุใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
			 ๔. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษกรณีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการศึกษาวิจัยยา และกรณีผู้ที่ต่ออายุใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาเกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
			 ๕. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
		 ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
		 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
			๑. คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ
โดยสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และให้ ส ่ ง ความเห็ น ของกระทรวงสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในก�ำหนดเวลา
			 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
จุ ล นิิ ติ
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		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ในปัจจุบันในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชน
ใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ส�ำหรับ
ประเทศไทย ปัจจุบนั พืชกระท่อมและกัญชายังคงเป็นสิง่ เสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการก�ำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริง
พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิต
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพงและอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์และต�ำรับยา สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน�ำกัญชา
และพืชกระท่อมไปท�ำการศึกษาวิจยั เพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�ำไปใช้ในการรักษาภายใต้
การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้ผลิต น�ำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
			 ๒. เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ�ำนาจก�ำหนดเขตพื้นที่
เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ผลิตและทดสอบยาเสพติด
ประเภท ๕ หรือก�ำหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ ในปริมาณที่ก�ำหนดได้
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย
			 ๓. ตัดยาเสพติดประเภท ๕ ออกจากบทบัญญัตหิ า้ มผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออก และการมีไว้
ในครอบครอง รวมถึงการก�ำหนดปริมาณยาเสพติดประเภท ๕ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครอง
จ�ำหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปก�ำหนดเพิ่มเติมในมาตราอื่น
			 ๔. ก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตทีป่ ระสงค์จะจ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดประเภท ๕
เกินปริมาณที่ก�ำหนด ให้ยื่นค�ำขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

		ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

			 (มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
			 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดให้บคุ คลธรรมดาผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทีบ่ ริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุน
เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น จากการจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น ของพรรคการเมื อ ง สามารถน� ำ ไปหั ก ลดหย่ อ น
ในการค�ำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจ�ำนวนที่บริจาค แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท ในปีภาษีนนั้ ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับส�ำหรับเงินได้พงึ ประเมินประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
			 ๒. ก�ำหนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีบ่ ริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุน
เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถน�ำเงิน ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาค ไปหักรายจ่ายในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้ตามจ�ำนวนทีบ่ ริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
		 ร่างพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ

			 ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุม่ ที่ ๒ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการเสริมสร้าง
			 เสถียรภาพ และความมั่นคงของบริษัท)

		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. ให้ ก ระทรวงการคลั ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
			 ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตริ วม ๒ ฉบับดังกล่าว ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ
			ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการปรับปรุงและแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลบริษทั ประกันวินาศภัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในการก�ำกับดูแลบริษทั ประกันภัยทีม่ ปี ญ
ั หาในการด�ำเนินการ ปรับปรุงกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
จุ ล นิิ ติ
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ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รองรับการเข้ารับ
การประเมินตามโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลบริษทั ประกันชีวติ
และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน
มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล
			ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

			 ให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)

			คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 เป็นการน�ำร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๕๘/๒๕๖๐ มาแก้ไขเพิ่มเติมใน ๖ ประเด็น กล่าวคือ
การเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ การส่งเอกสารการประชุม
กรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมกรรมการ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) และแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่กระทบบทบัญญัติอื่น โดยเป็นการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอ�ำนวยความสะดวกแก่บริษัท
มหาชนจ�ำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
			ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
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พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เสนอ
			 ๓. ให้สำ� นักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีรบั ความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไป
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			 ๑. ก�ำหนดให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินการไว้
โดยเฉพาะและมีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน หรือมีหลักประกัน
ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
			 ๒. เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�ำว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” เพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท
			 ๓. ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
			 ๔. ก�ำหนดให้ผอู้ ทุ ธรณ์ทไี่ ม่เห็นด้วยกับค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้

			ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
			 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
			 สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
		 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้ อ งถิ่ น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ต ่ อ ไป และให้ ก ระทรวง
มหาดไทยรับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการ
ต่อไปด้วย
จุ ล นิิ ติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

			ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
			๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
๑.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๒ ก�ำหนดบทนิยาม ค�ำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัย
อ�ำนาจของสภาท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และค�ำว่า “ผู้ริเริ่ม” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ริเริ่มด�ำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธาน
สภาท้องถิ่น
๑.๓ ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นค�ำร้อง และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมี
จ�ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในวั น ที่ ๑ มกราคม ของปี ที่ มี ก ารเข้ า ชื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น ส� ำ หรั บ การเสนอข้ อ บั ญ ญั ติ
กรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
๑.๔ ก�ำหนดให้มีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน เพือ่ ด�ำเนินการจัดให้มกี ารรวบรวมลายมือชือ่ ของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.๕ ก�ำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นเมื่อได้รับค�ำร้องขอให้ส่งค�ำร้องให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด� ำ เนิ น การยกร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น และเสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น โดยเร็ ว ภายในสมั ย ประชุ ม นั้ น
หรือสมัยประชุมถัดไป
			๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๒ ก�ำหนดบทนิยาม ค�ำว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ” และ “ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง”
๒.๓ ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอ�ำนาจ
ที่บัญญัติไว้
๒.๔ ก�ำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น หรือข่มขู่เพื่อให้บุคคลใดกระท�ำการ เช่น เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการดังกล่าว เป็นต้น
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

			ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….
		 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
			 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามที่ส�ำนักงาน
พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ เ สนอ และให้ ส ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
			 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอ
			 ๓. ให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
			ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
		 ๑. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิช าการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดยสอดคล้อ ง
กับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ของคนในชาติให้มีการน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวิต
		 ๒. ก�ำหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมี ๓ แผนก ได้แก่
				 - แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี
				 - แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย
				 - แผนกสามัญศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรม
สนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
			 ๓. ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการรูปหนึ่ง
ซึ่ งสมเด็จพระสัง ฆราชทรงแต่ง ตั้ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอ�ำนาจและหน้าที่
เช่น ก�ำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ควบคุม ดูแลและก�ำกับการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
			 ๔. ให้รัฐอุดหนุนงบประมาณส�ำหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม
และความจ�ำเป็น
			 ๕. ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
ส�ำหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจ�ำสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมาย
เที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
จุ ล นิิ ติ
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