สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต
นิติกร ส�ำนักกฎหมาย

สำ�หรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติในฉบับนี                               ้
มีรา่ งพระราชบัญญัตทิ ค่ี ณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการหรือเห็นชอบ และรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
รวม ๓๖ ฉบับ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๔. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การเทียบตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในส่วนที่เกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ….
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
๑๑. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำ�เนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยาน
และส่วนประกอบสำ�คัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน)
๑๔. ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)
๑๕. การจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ร่างพระราชบัญญัติ
รวม ๑๑ ฉบับ)
๑๖. ร่างพระราชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิม่ เติมบุคคลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียม
และภาษีประจำ�ปีสำ�หรับรถ)
๑๗. ร่างพระราชบัญญัตกิ �ำ หนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๒๓. ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกีย่ วกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงาน ก.พ.ร.
สำ�นักงบประมาณ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการดำ�เนินการปฏิรปู กฎหมาย
ในระยะเร่ ง ด่ ว น และสำ � นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีส่ �ำ นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๓. ให้ส�ำ นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีได้รบั การยกเว้นปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
ในการเสนอเรือ่ งนี้ และให้ส�ำ นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดดำ�เนินการเสนอ เรือ่ ง การขอจัดตัง้
สำ�นักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อคณะ
กรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการดำ�เนินการดังกล่าว
ไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวต่อไป
๔. ให้ส�ำ นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีรบั ความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงาน ก.พ.
สำ�นักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย

จุ ล นิิ ติ
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ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องใดแล้ว
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนัน้ เว้นแต่กฎหมายนัน้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินการด้วยมาตรฐาน
ที่ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
๒. ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะในขั้นตอนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลนโยบายสาธารณะให้ประชาชนทราบ และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีที่นโยบายสาธารณะมีผลกระทบอย่างรุนแรง
๓. กำ�หนดให้ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐไม่จดั ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น หรือกำ�หนดมาตรการ
ป้องกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคำ�ร้องขอของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลดังกล่าวอาจยืน่ คำ�ร้องต่อคณะกรรมการการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยคณะกรรมการอาจส่งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเพื่อให้ดำ�เนินการต่อไป
ทัง้ นี้ หากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียนำ�เรื่องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป
๔. กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับผู้ที่กระทำ�การใด ๆ เพื่อมิให้มีการดำ�เนินการ หรือทำ�ให้
การดำ�เนินการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตนิ ้ี
อาศัยกระบวนการนโยบายสาธารณะบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการปรับปรุงและแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕
ดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำ�ว่า “สินเชื่อ” ให้หมายความรวมถึง “ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำ�หนด”
๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำ�ว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึง “นิติบุคคลอื่น
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิตประกาศกำ�หนด”
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส�ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
กำ�หนดให้การโอนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยูก่ อ่ น
วันยืน่ คำ�ขอจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ได้จดั ตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลนัน้
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การเทียบตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ทียบเท่า
อธิบดี พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำ�แหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ตามที่สำ�นักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดบทนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐไม่วา่ ในฝ่ายพลเรือน ทหาร
หรือตำ�รวจที่มีกฎหมายกำ�หนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ
๒. ก�ำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการเทียบต�ำแหน่งของข้าราชการ
กับต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ากรมที่มีกฎหมายก�ำหนดให้มีองค์กรท�ำหน้าที่
ในการเทียบต�ำแหน่งหรือวินิจฉัยชี้ขาดไว้เป็นการเฉพาะ
๓. การพิจารณาเทียบตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ เป็นตำ�แหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือตามกฎหมายอื่น
		 ๓.๒ เป็นตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในส่วนราชการ ไม่ว่าส่วนราชการนั้นจะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่
		 ๓.๓ เป็นตำ�แหน่งประเภทบริหารที่มีกฎหมายกำ�หนดให้ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งสำ�หรับ
จุ ล นิิ ติ
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การปฏิบตั หิ น้าทีน่ น้ั และมีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล
และบริหารงบประมาณของส่วนราชการนั้น ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอำ�นาจในฐานะผู้รับมอบอำ�นาจ
๔. กำ�หนดให้มคี ณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดการเทียบตำ�แหน่ง ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และให้ข้าราชการในสำ�นักงาน ก.พ. คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเทียบตำ�แหน่งและกำ�หนดหลักเกณฑ์กลางสำ�หรับ
เป็นแนวทางโดยไม่ขัดต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีด่ นิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่งให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำ�เนินการ
ตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการกำ�หนดให้ทรัพย์สินและที่ดินของสำ�นักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับต่างประเทศได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี
โรงเรือนและทีด่ นิ และภาษีบ�ำ รุงท้องที่ โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดโครงการที่ต้องดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐ
ในกิจการทีห่ น่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ หรือหลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ
ต้องทำ�ตามกฎหมายหรือกฎ หรือทีม่ หี น้าทีแ่ ละอำ�นาจต้องทำ�ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ และเป็นกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กำ�หนดในร่างมาตรา ๗ โดยแบ่งการดำ�เนิน
โครงการเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
		 (๑) โครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึน้ ไปหรือมูลค่าทีก่ �ำ หนดเพิม่ ขึน้ โดยกฎกระทรวง
ให้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
		 (๒) โครงการทีม่ มี ลู ค่าต�ำ่ กว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทหรือต�ำ่ กว่ามูลค่าทีก่ �ำหนดเพิม่ ขึน้ โดยกฎกระทรวง
ให้ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
๒. กำ�หนดให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำ�แผนการจัดทำ�โครงการร่วมลงทุน
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำ�ขึ้น และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการตามที่กำ�หนดไว้ในแผนการจัดทำ�
โครงการร่วมลงทุนต่อไป
๓. กำ�หนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในการว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
และองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน หรือเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน ซึง่ กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว
		

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอำ�นาจหน้าทีใ่ นการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีศ่ าลปกครองเสนอ และให้สง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสำ�นักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ศาลปกครองเสนอ
๓. ให้ส�ำ นักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำ�นักงาน ก.พ. สำ�นักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอ�ำ นาจออกระเบียบเกีย่ วกับการจัด
สวัสดิการ การสงเคราะห์เงินค่าตอบแทนพิเศษ และสิทธิและประโยชน์อนื่ ของข้าราชการศาลปกครอง
พนักงานราชการและลูกจ้างสำ�นักงานศาลปกครอง รวมทั้งเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง

จุ ล นิิ ติ
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ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ๒ กรณี คือ
		 ๑.๑ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน
			 กำ�หนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำ�เป็นให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดิน
ที่จะเวนคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำ�การสำ�รวจอสังหาริมทรัพย์และรังวัดที่ดินที่จะเวนคืนภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด และกำ�หนดมาตรการจูงใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ
โดยหากตกลงทำ�สัญญาซื้อขายตั้งแต่ในชั้นการตราพระราชกฤษฎีกาฯ จะได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น
อีกร้อยละ ๒ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตลอดจนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย
		 ๑.๒ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อขาย
			 กำ�หนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำ�เป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นกิจการ
ที่ไม่อาจเวนคืนได้ สามารถซือ้ ขายทีด่ นิ หรืออสังหาริทรัพย์จากเจ้าของ โดยเป็นการซือ้ ขายโดยสมัครใจ
และเจ้าหน้าทีส่ ามารถนำ�อสังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาไปใช้ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าทีแ่ ละอำ�นาจของตน
รวมถึงโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นได้ และเจ้าของอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย
๒. กำ�หนดให้หากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลทำ�ให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดิน
เหลืออยู่หรือมีที่ดินเหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทำ�มาหาเลี้ยงชีพได้
เจ้าหน้าที่สามารถดำ�เนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนำ�ไปชดเชยที่ดินของเจ้าของที่ดินดังกล่าว
แทนการจ่ายเงินค่าทดแทนได้
๓. กำ�หนดให้เจ้าหน้าทีม่ หี น้าทีเ่ ข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีผลต่อระยะเวลา
ในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของเดิมหรือทายาท จึงควรมีบทบัญญัตดิ งั กล่าวกำ�หนดแนวทาง
๔. กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาทให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยหากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินดังกล่าวได้
และเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนคืนที่ดินให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาททันที รวมทั้งหากเจ้าของเดิม
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หรือทายาทไม่พอใจคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ….
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดให้ประชาชนมีสิทธิในการจัดและรับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจดแจ้ง
การดำ�เนินการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ในการจัดระบบของการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของสำ�นักงานและภาคี
เครือข่าย มี ๓ ระบบ ดังนี้
		 (๑) ระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบมี ๒ ระดับ คือ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 (๒) ระบบการศึกษาเพือ่ การดำ�รงชีวติ เป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้ผรู้ บั บริการ
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะการดำ�รงชีวติ โดยอาจได้รบั ใบรับรองความรู้ หรือใบรับรอง
สมรรถนะ
		 (๓) ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้รับบริการ
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาสของผู้รับบริการโดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม พื้นที่การเรียนรู้ สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือแหล่งการเรียนรู้อื่น
เพื่อนำ�ผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงจากฉบับที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณา ซึง่ หลักการส่วนใหญ่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้ผา่ นการตรวจพิจารณาจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่มกี ารปรับปรุงประเด็นบางส่วนตามผลการรับฟังความคิดเห็น โดยเห็นชอบ
แทนร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณา
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกระทรวงได้แจ้งยืนยันไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
เพื่อนำ�เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เพื่ อ ให้ ป ระเทศสามารถป้ อ งกั น และรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
และเพือ่ กำ�หนดลักษณะของภารกิจหรือบริการทีม่ คี วามสำ�คัญ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญทางสารสนเทศ
ทีจ่ ะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ จะทำ�ให้สามารถนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุ ล นิิ ติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็น
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญของกฎหมายลำ�ดับรอง
ทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัติ แล้วแจ้งผลการดำ�เนินการดังกล่าวไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. ห้ามนำ�ผูถ้ กู จับหรือผูต้ อ้ งหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บคุ คลดังกล่าวให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน
เพือ่ เคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และไม่สร้างความเสียหายแก่บคุ คลเกินสมควรเมือ่ เทียบกับความจำ�เป็น
ของรัฐ
๒. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลา
ที่ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และกำ�หนดโทษของผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
ที่หลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว
๓. กำ�หนดให้สามารถร้องทุกข์นอกเขตอำ�นาจของพนักงานสอบสวนที่รับคำ�ร้องทุกข์ได้
และให้พนักงานสอบสวนส่งคำ�ร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังพนักงานสอบสวนที่มีอำ�นาจโดยเร็ว
๔. ในคดีที่พนักงานสอบสวนไม่รับคำ�ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เมื่อผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา
ร้องขอ พนักงานอัยการที่มีเขตอำ�นาจในการสอบสวนคดีอาจแจ้งพนักงานสอบสวนดำ�เนินการ
ตามอำ�นาจหน้าที่ หรือรับทำ�การสอบสวนเอง โดยอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้าร่วมทำ�การสอบสวน
คดีนั้นได้
๕. ให้พนักงานสอบสวนส่งสำ�นวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในกรณีอตั ราโทษอย่างสูง
เกินกว่า ๖ เดือนแต่ไม่ถงึ ๑๐ ปี หรือปรับเกินกว่า ๕๐๐ บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ให้สง่ สำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
๑๒ วันก่อนวันครบกำ�หนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย และในกรณีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่กต็ าม ให้สง่ สำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ วันก่อนครบกำ�หนดขังผูต้ อ้ งหาครัง้ สุดท้าย
เพื่อให้สามารถดำ�เนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำ�เนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตริ ะยะเวลาในการดำ�เนินงานของกระบวนการยุตธิ รรม พ.ศ. ….
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำ�นักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศ) รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำ�หนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการพิจารณาเรือ่ งในขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการดำ�เนินคดี แต่ทงั้ นีจ้ ะให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการอำ�นวยความยุติธรรมหรือการดำ�เนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด
๒. กำ�หนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมจัดให้มรี ะบบติดตามตรวจสอบ หรือแจ้งความ
คืบหน้าของการดำ�เนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบ
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๓. กำ�หนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระยะเวลาของ
การดำ�เนินงานในกระบวนการยุตธิ รรมในแต่ละขัน้ ตอน วัดผลการดำ�เนินงานเทียบกับขัน้ ตอนและระยะ
เวลาดำ�เนินงานตามทีก่ ำ�หนดไว้ในกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
ทุกปี
๔. กำ�หนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำ�เนินงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมว่าเป็นขัน้ ตอนและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิตธิ รรม ตลอดจนวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือไม่ ในกรณีทเี่ ห็นว่าขัน้ ตอนและระยะเวลาดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้มีมาตรการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว
ซึ่งอย่างน้อยต้องดำ�เนินการทุก ๓ ปี

ร่างพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพือ่ ส่งเสริมการผลิต
อากาศยานและส่วนประกอบสำ�คัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
จุ ล นิิ ติ
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๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นมิให้นำ�บทบัญญัติเรื่องทุนจดทะเบียน
ซึง่ ต้องเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนทั้งหมด และอำ�นาจการบริหาร
กิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติและลักษณะ
ของผู้ข อรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำ�คัญของอากาศยาน
และผูข้ อรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ สำ�หรับอากาศยานทีม่ มี วลวิง่ ขึน้ สูงสุดตัง้ แต่ ๕,๗๐๐ กิโลกรัม
ขึน้ ไป ทัง้ นี้ จะกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้
๒. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อให้ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสำ�คัญของอากาศยาน
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ทำ�การผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคำ�ขอต่อผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และให้ผอู้ �ำ นวยการพิจารณาและมีค�ำ สัง่ ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใช้บงั คับ
๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับให้ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบรับรองนัน้ จะสิน้ อายุ และให้ผปู้ ระกอบกิจการหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ สำ�หรับบำ�รุงรักษาอากาศยาน
ทีม่ มี วลวิง่ ขึน้ สูงสุดตัง้ แต่ ๕,๗๐๐ กิโลกรัมขึน้ ไปอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ซึง่ ยังไม่ได้
รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ ให้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมต่อไปได้ แต่ตอ้ งยืน่ คำ�ขอรับใบรับรอง
ต่อผูอ้ �ำ นวยการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับ และเมือ่ ได้ยน่ื คำ�ขอแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อำ�นวยการจะแจ้งไม่รับรอง

ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับ
ทางปกครอง)

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง) ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพือ่ ปรับปรุง
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับทางปกครอง (แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๔๔ วรรคสาม ยกเลิกส่วนที่ ๘ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓ ในหมวด ๒ คำ�สั่งทางปกครองและเพิ่มหมวด ๒/๑ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๔) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
๑. ส่วนที่ ๑ บททัว่ ไป (มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๖)
๒. ส่วนที่ ๒ การบังคับตามคำ�สัง่ ทางปกครองทีก่ �ำ หนดให้ช�ำ ระเงิน (มาตรา ๖๓/๗ ถึงมาตรา ๖๓/๑๘)
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๓. ส่วนที่ ๓ การบังคับตามคำ�สัง่ ทางปกครองทีก่ �ำ หนดให้กระทำ�หรือละเว้นกระทำ� (มาตรา ๖๓/๑๙
ถึงมาตรา ๖๓/๒๔)
๔. บทเฉพาะกาลและมาตรารักษาการ

การจั ด ตั้ ง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา  วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(ร่างพระราชบัญญัติ รวม ๑๑ ฉบับ)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
๑. รับทราบร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสำ�นักงาน
ก.พ.ร. ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของกระทรวงศึกษาธิการตามทีส่ �ำ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. เห็นชอบ
		 ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๓.๗ ร่างพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
		 ๓.๘ ร่างพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ....
		 ๓.๙ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
		 รวม ๙ ฉบับ ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
๔. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตกิ ารอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๕. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
๖. ให้ส่งความเห็นของสำ�นักงาน ก.พ.ร. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และคณะนักวิชาการ (ตามหนังสือคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ที่ นร ๐๔๐๔ (ปนช.) /๑๓๗๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไปยังคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
จุ ล นิิ ติ
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๗. ให้ส�ำ นักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดเสนอเรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๑๑ ฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 เป็นการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวม
ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงดังกล่าว
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๖ ฉบับ ได้แก่
		 ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๒.๓ ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๒.๕ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 ๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 เป็นการแก้ไขอำ�นาจหน้าทีแ่ ละการบริหารหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ไม่รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา และให้ไปเป็นอำ�นาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้ แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการและผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว
๓. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....
		 เป็นการกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา โดยต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคล
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำ�เป็น
๔. ร่างพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
				 เป็นการกำ�หนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ และการจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕.  ร่างพระราชบัญญัตสิ ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ....
		 เป็นการกำ�หนดให้มสี ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
โดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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๖. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
		 เป็นการกำ�หนดหน้าทีข่ องรัฐในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทัง้ ระบบ โดยให้มกี ารดำ�เนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การกำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดสรรงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำ�ปีสำ�หรับรถ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำ�ปีสำ�หรับรถ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำ�ปีให้แก่รถของสำ�นักงานเศรษฐกิจและการค้า
ฮ่องกงประจำ�ประเทศไทย และรถของเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำ�ประเทศไทย

ร่างพระราชบัญญัติกำ�หนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกำ�หนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำ�หนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
๑. ขยายขอบเขตเงินทีน่ �ำ ไปใช้ในกรณีตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา ๖ จากเดิม ๒ ประเภท เพิม่ เติมอีก
๒ ประเภท รวมเป็น ๔ ประเภท
		 เดิม		 ๑) เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
					 ๒) เงินค่าปรับ
		 เพิ่มเติม ๓) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
					 ๔) เงินค่าตอบแทนจากผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนจัดให้มี
หรือเข้าบริหารจัดการที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษที่กำ�หนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมและได้จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง
๒. ขยายขอบเขตการนำ�เงินไปใช้ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๖ จากเดิม ๔ กรณี เพิม่ เติมอีก ๒ กรณี
รวมเป็น ๖ กรณี
จุ ล นิิ ติ
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		 เดิม		 ๑) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำ�รุงรักษาทางหลวงและสะพาน
					๒) การจัดให้มสี ง่ิ อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
					 ๓) งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
		 เพิ่มเติม ๕) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำ�รุงรักษาทางบริการที่จัดให้มี เมื่อมีการปิด
ทางหลวงหรือทางอืน่ ใดทีม่ อี ยูเ่ ดิม เนือ่ งจากมีทางหลวงพิเศษทีก่ �ำ หนดให้ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมตัดผ่าน
					 ๖) การโอนหรือจำ�หน่ายเงินค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้กบั กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ การดำ�เนินการอืน่ ใดทีจ่ �ำ เป็นเกีย่ วเนือ่ งกับการโอนหรือจำ�หน่าย
เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว และสามารถนำ�ไปใช้กบั ทางสายเดิมทีม่ กี ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมและกับทางหลวง
สายอื่นที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่เป็นทางประเภทเดียวกัน

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔) กำ�หนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำ�นิยาม
สำ�คัญต่าง ๆ โดยเฉพาะคำ�ว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำ�หนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
๒. หมวด ๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๐) กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต
๓. หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๔) กำ�หนดสิทธิและหน้าที่
ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
๔. หมวด ๓ ทรัพย์สนิ ระหว่างคูช่ วี ติ (มาตรา ๒๕) กำ�หนดสิทธิและหน้าทีใ่ นการจัดการทรัพย์สนิ
ระหว่างคู่ชีวิต
๕. หมวด ๔ การสิน้ สุดการเป็นคูช่ วี ติ (มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๔๑) กำ�หนดเหตุทที่ �ำ ให้การเป็น
คู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเนื่องจากการสิ้นสุด
การเป็นคู่ชีวิต
๖. หมวด ๕ มรดก (มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๓) กำ�หนดสิทธิและหน้าทีใ่ นการรับมรดกของคูช่ วี ติ
๗. หมวด ๖ อายุความ (มาตรา ๔๔) กำ�หนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับนี้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบั ความเห็นของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแห่งชาติ
ต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงการคลังและสำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกัน
ดำ�เนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. แก้ไขเพิม่ เติมประเภทเงินนำ�ส่งเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่
เงินสถาบันการเงินนำ�ส่งเงินและเงินเพิ่ม
๒. กำ�หนดให้สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีอำ�นาจเรียกให้
สถาบันการเงินนำ�ส่งเงินเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน ๐.๐๐๑ ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลีย่ ของบัญชีทไ่ี ด้รบั
การคุ้มครองตามอัตราที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่เมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กำ�หนดให้
สถาบันการเงินต้องนำ�ส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงการบริหารหนีเ้ งินกูท้ ก่ี ระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี
ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง
๓. กำ�หนดให้สถาบันการเงินใดไม่น�ำ ส่งเงินเข้ากองทุนหรือนำ�ส่งไม่ครบภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจำ�นวนเงินที่ไม่นำ�ส่ง หรือนำ�ส่งไม่ครบ
๔. เพิ่มประเภทการใช้จ่ายของเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ในส่วนของเงินที่สถาบันการเงิน
นำ�ส่งเข้ากองทุนส่งเสริม SMEs ให้ชัดเจน โดยกำ�หนดให้เงินที่สถาบันการเงินนำ�ส่งดังกล่าวใช้จ่าย
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้และมีปัญหา
กับสถาบันการเงิน
จุ ล นิิ ติ
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ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสำ�นักงานศาลยุตธิ รรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
เป็นการกำ�หนดให้มกี ฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยกำ�หนด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากลที ่ น านาประเทศใช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บ ั น (Marine Insurance Act 1906
และ Insurance Act 2015 ของประเทศอังกฤษ)

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. ก�ำหนดให้ “วิชาชีพสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกีย่ วกับการจัดการใด ๆ ต่อสัตว์เลีย้ ง
การจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลท�ำให้สัตว์แข็งแรง
สมบูรณ์ “สัตว์เลี้ยง” หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การบริโภคการใช้งาน
การใช้ผลผลิต และเพื่อความพึงพอใจของมนุษย์ เช่น การเลี้ยงสัตว์สวยงาม ทั้งนี้ ไม่รวมสัตว์น�้ำ
และสัตว์ป่า
๒. ให้มีสภาสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีอำ�นาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำ�หรับการฝึกอบรม เป็นต้น
๓. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ๓.๑ ประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่าในสาขาสัตวบาล
หรือสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัย
หรื อ สำ � นั ก งานการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รองและสภาสั ต วบาลรั บ รอง
และเป็นสมาชิกแห่งสภาสัตวบาล และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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			 ๓.๒ ประเภท ข. มีความรูใ้ นวิชาชีพสัตวบาล โดยได้รบั ปริญญาสาขาอืน่ ทีม่ ใิ ช่สตั วบาล
สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือวุฒบิ ตั ร หรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาทีส่ ภาสัตวบาลรับรอง และผ่านการสอบความรูต้ ามข้อบังคับสภาสัตวบาลและเป็นสมาชิก
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ฬี ามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาเสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็น
ตามข้อสังเกตของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองทีอ่ อกตามร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. เพิม่ บทนิยาม คำ�ว่า “มวยไทย” “การแข่งขันกีฬามวย” “ค่ายมวย” “ครูมวย” เพือ่ ให้เกิด
ความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. กำ�หนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและนักมวย
ทีป่ ระสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยในต่างประเทศ ต้องได้รบั ความยินยอมจากนายทะเบียน ตลอดจนผูเ้ ยาว์
ที่ประสงค์จดทะเบียนเป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
๓. กำ�หนดให้ผจู้ ดั การนักมวย ผูต้ ดั สิน ผูจ้ ดั รายการแข่งขันมวย และนายสนามมวยต้องได้รบั
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
๔. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการจัดการแข่งขันกีฬามวยส�ำหรับนักมวยอายุตำ�่ กว่า
๑๕ ปีบริบูรณ์ ก�ำหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และก�ำหนดให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่จัดการแข่งขันที่มีนักมวยซึ่งเป็นผู้เยาว์
เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของนักกีฬามวยนั้นด้วย
๕. กำ�หนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกีฬามวย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน โดยมีหน้าที่และอำ�นาจตามที่กำ�หนด
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ
และให้สง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. กำ�หนดให้มีคณะกรรมการ กสทช. จำ�นวน ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยให้ การกำ�หนดจำ�นวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหา
กำ�หนด (เดิมกำ�หนดให้มีจำ�นวนด้านละ ๑ คน)
๒. แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. เช่น
เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา
พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น
๓. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. เช่น รับราชการหรือ
เคยรับราชการในต�ำแหน่งไม่ตำ�่ กว่ารองอธิบดีผพู้ พิ ากษา รองอธิบดีศาลปกครองชัน้ ต้น ตุลาการพระธรรมนูญ
รองหัวหน้าศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอยั การ เป็นหรือเคยเป็นทหาร หรือต�ำรวจทีม่ ยี ศตัง้ แต่พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลต�ำรวจตรี เป็นต้น
๔. ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอำ�นาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับการสรรหา
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ร่างพระราชบัญญัตหิ อพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. ให้ยกเลิกบทนิยามของคำ�ว่า “ผูพ้ กั ” และ“สถานศึกษา” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
		 “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาและบุคคลอื่นที่ไม่อยู่
ระหว่างการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
		 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การศึกษาในระบบ
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
๒. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
		 ๒.๑ กำ�หนดเพิ่มปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
หอพัก
		 ๒.๒ กำ�หนดเพิม่ ผูแ้ ทนประกอบกิจการหอพักจำ�นวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
		 ๒.๓ กำ�หนดเพิม่ ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบกิจการหอพักจำ�นวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
๓. ปรับแก้ไขถ้อยคำ�ร่างมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขคำ�นิยาม คำ�ว่า
“ผูพ้ กั ” กรณีทหี่ อพักเอกชนสามารถรับผูพ้ กั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ โดยกำ�หนดให้หอพัก
เอกชนไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย
๔. บทเฉพาะกาลกำ�หนดให้สถานศึกษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล หรือมีหอพัก
โดยให้ผู้อื่นบริหารจัดการกิจการของหอพักภายในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำ�เนินการยื่นคำ�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

จุ ล นิิ ติ
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ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้สง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. เพิม่ เติมบทนิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพนั ธ์” “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ”
ระหว่างบทนิยามคำ�ว่า “แบบผลิตภัณฑ์” และคำ�ว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อรองรับหลักการเปิดเผย
แหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional
Knowledge: TK) และการเป็นจุดตรวจสอบภายใต้พธิ สี ารนาโงยาฯ รวมทัง้ อนุสญ
ั ญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกแล้ว
๒. กำ�หนดเพิม่ เติมกรณีทมี่ กี ารยืน่ คำ�ขอรับสิทธิบตั รครัง้ แรกไม่วา่ จะในหรือนอกราชอาณาจักร
ให้ถือว่าวันยื่นคำ�ขอครั้งแรกนั้นเป็นวันยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Claim Priority
ซึ่งถือเป็นหลักการสากล
๓. กำ�หนดเพิ่มเติมให้ศัลยกรรมและวิธีการดำ�เนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้
เพื่อให้ถ้อยคำ�ครบถ้วนตาม TRIPS Art 27 ข้อ 3 (a) ซึ่งมีคำ�ว่า “surgical methods” และกำ�หนด
ให้ชดั เจนว่าวิธกี ารดำ�เนินธุรกิจ (Business Method) เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถขอรับสิทธิบตั รได้ เพราะไม่ใช่
การประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
๔. กำ�หนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต
ก่อนการเข้าใช้และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์มาพร้อมคำ�ขอด้วย เพือ่ รองรับหลักการเปิดเผยแหล่งทีม่ า
ของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ (Traditional Knowledge: TK)
๕. ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการตรวจสอบคำ�ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีความชัดเจน
และรวดเร็วขึ้น ดังนี้
		 ๕.๑ กำ�หนดระยะเวลาในการดำ�เนินการขอรับการจดสิทธิบัตรใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับหลักสากล เช่น ลดระยะเวลาแยกคำ�ขอรับสิทธิบตั ร กรณีค�ำ ขอรับสิทธิบตั รมีการประดิษฐ์
หลายอย่าง จากเดิม ๑๒๐ วัน เป็น ๙๐ วัน ลดระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบสิง่ ประดิษฐ์จาก ๕ ปี เป็น ๓ ปี เป็นต้น
		 ๕.๒ กำ�หนดองค์ประกอบรายงานการตรวจสอบคำ�ขอรับสิทธิบตั รเบือ้ งต้นใหม่เพือ่ ให้ชดั เจน
และเข้าใจง่าย
		 ๕.๓ ปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยย้าย
การคัดค้านก่อนการตรวจสอบการประดิษฐ์มาไว้ภายหลังจากตรวจสอบการประดิษฐ์ แต่ก่อนการรับ
จดทะเบียน
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		 ๕.๔ กำ�หนดหลักเกณฑ์และผลของการถอนคำ�ขอรับสิทธิบตั รให้ชดั เจน เพือ่ ให้ผขู้ อมีสทิ ธิ
เลือกที่จะไม่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อไป
๖. กำ�หนดให้ยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรแทนผู้ทรงสิทธิบัตร
เพื่อรองรับระบบการแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และกำ�หนดวิธีการจดแจ้งการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร โดยเปลี่ยนจากการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการจดแจ้ง เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีก่ �ำ หนดให้มรี ะบบอนุญาตเพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น
๗. กำ�หนดให้อธิบดีสง่ั เพิกถอนสิทธิบตั รทีไ่ ม่ช�ำ ระค่าธรรมเนียมรายปีแทนคณะกรรมการสิทธิบตั ร
เพื่อลดขั้นตอนการดำ�เนินงาน
๘. กำ�หนดว่ากรณีหากเกิดความขาดแคลนเภสัชภัณฑ์ในประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ หรือประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลกมีศกั ยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์ไม่เพียงพอ และประเทศนัน้ ได้แจ้งความต้องการ
ที่จะนำ�เข้าเภสัชภัณฑ์ต่อองค์การการค้าโลกแล้ว กระทรวงอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว เพื่อผลิตและส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศดังกล่าวได้ โดยดำ�เนินการเอง
หรือให้บุคคลอื่นดำ�เนินการแทน รวมทั้งวางกรอบการกำ�หนดค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจำ�กัด สิทธิ
ของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS Art 31 bis
๙. เพิม่ เติมหมวด ๒/๑ การยืน่ คำ�ขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสญั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร
(Patent Cooperation Treaty : PCT) เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ผูม้ สี ทิ ธิยืน่ คำ�ขอสิทธิบตั รสัญชาติไทย
หรือมีภูมิลำ�เนาในไทย สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
ซึง่ เป็นหลักการตามสนธิสญ
ั ญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร เดิมกำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๐. แก้ไขกรอบเวลาการเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร
หรือจากอนุสทิ ธิบตั รเป็นสิทธิบตั รจากเดิม ๕ ปี เป็น ๓ ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับระบบการตรวจสอบคำ�ขอ
รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
๑๑. กำ�หนดให้การยืน่ คำ�ขอและการดำ�เนินการต่าง ๆ ให้ท�ำ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธกี ารอืน่
ที่อธิบดีกำ�หนดได้
๑๒. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมคำ�ขอต่าง ๆ เช่น คำ�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเดิม ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๕๐๐ บาท ใบแทนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร เดิม ฉบับละ ๑๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท
เป็นต้น และเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมคำ�ขอต่าง ๆ ซึง่ เดิมไม่มี เช่น คำ�ขอแยกการประดิษฐ์ ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
คำ�ขอถอนคำ�ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็นต้น

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงยุตธิ รรมเสนอ และให้สง่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็น
ของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
จุ ล นิิ ติ
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สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำ�นักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ด้ า นกระบวนการยุต ิธ รรมไปประกอบการพิจ ารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทำ�กฎหมายลำ�ดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำ�คัญ
ของกฎหมายลำ�ดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
๓. ให้กระทรวงยุตธิ รรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำ�นักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไปด้วย
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสำ�คัญคือ
๑. ปรับปรุงบทนิยาม คำ�ว่า “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง
ต่อพนักงานผูม้ อี �ำ นาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี �ำ นาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ อี �ำ นาจฟ้องคดี
อาญาหรือศาล ในการดำ�เนินคดีอาญารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ แต่มิให้หมายความรวมถึงจำ�เลยที่อ้างตนเอง
เป็นพยาน และเพิ่มบทนิยาม คำ�ว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. กำ�หนดให้คดีความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นคดีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
๓. กำ�หนดให้ในกรณีทพี่ ยานอาจไม่ได้รบั ความปลอดภัย อาจจัดให้พยานอยูใ่ นความคุม้ ครอง
ตามทีเ่ ห็นเป็นการสมควร หรือตามทีพ่ ยานหรือบุคคลใดซึง่ มีประโยชน์เกีย่ วข้องได้รอ้ งขอ การคุม้ ครอง
ให้พยานได้รับความปลอดภัยให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้
ความยินยอม และการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถ
ระบุตัวพยานได้
๔. การดำ�เนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เช่น ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พัก
อันเหมาะสม จ่ายค่าเลี้ยงชีพ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หลักฐานทางทะเบียนทีส่ ามารถระบุตวั พยาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา การรักษา
พยาบาล การจ่ายเงินดำ�รงชีพทีเ่ หมาะสมให้กบั พยานและผูใ้ กล้ชดิ กับพยานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการมา
เป็นพยานในคดีอาญา
๕. ให้สำ�นักงานคุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารและตำ�รวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงยุติธรรมกำ�หนด
๖. การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำ�รวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
๗. กำ�หนดโทษสำ�หรับผู้ที่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ
หรือข้อมูลอย่างอืน่ ทีส่ ามารถระบุตวั พยาน สามี ภริยา ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน หรือบุคคลอืน่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
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ใกล้ชิดกับพยาน ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่าของโทษที่กำ�หนด
สำ�หรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับวงงานด้านนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ผูส้ นใจสามารถติดตาม
ได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.thเพื่อติดตามการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ
ประจำ�สัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเทีย่ งตรง” ทุกวันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
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