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สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกา
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ (กลุมที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริมการควบโอน
กิจการและความรับผิดของกรรมการ)
๔. รางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. .... (สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๕. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๖. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกีย่ วกับกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขอทบทวนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ เรื่ อ ง ร า ง
พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๓
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คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
๑. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ราง
พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) เนื่องจากเงินประจําตําแหนงของประธานและ
รองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มีความแตกตางจากเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
เนือ่ งจากขาราชการยอมไดรบั เงินเดือนเปนคาตอบแทนพืน้ ฐานทีจ่ า ยใหกบั ขาราชการทุกคนตามประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง สวนเงินประจําตําแหนงทีข่ า ราชการไดรบั เปนคาตอบแทนทีก่ าํ หนดเพิม่ ขึน้
สําหรับขาราชการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ และปฏิบตั หิ นาทีห่ ลักในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด การจายเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการ จึงตองพิจารณาถึงหลักเกณฑการเขาปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําแหนงนัน้ ประกอบดวย
แตกรณีประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา ผูน าํ ฝายคานในสภา
ผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ มิไดมเี งินเดือนเปนคาตอบแทนพืน้ ฐาน
อีกทั้งยังถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพอื่นตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงนับแต
วันเริ่มตนสมาชิกภาพจนครบอายุของแตละสภา การจายเงินประจําตําแหนงใหแกบุคคลดังกลาวจึงมี
ความมุง หมายเพือ่ เปนการใหคา ตอบแทนแกการดํารงตําแหนงตลอดระยะเวลาทีบ่ คุ คลนัน้ ดํารงตําแหนง
ดังกลาวอยู ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒. ใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร แลวดําเนินการตอไปได

รางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการประสานงานสภาผู  แ ทนราษฎร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึง่ ใหเสนอรางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ต อ สภาผู  แ ทนราษฎรบรรจุ ร ะเบี ย บวาระเป น เรื่ อ งด ว น ทั้ ง นี้ ก อ นเสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังสภาผูแทนราษฎร ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรที่แตงตั้งไว และการเริ่มนับวาระการดํารงตําแหนงเพื่อประโยชน
ตอการนับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวย
จุ ล นิิ ติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ กลุมที่ ๓ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสงเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนําไปรวมกับรางพระราชบัญญัติ
ประกันชีวติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีอ่ ยูร ะหวาง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เป น การปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการแกไขเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ควบคูกัน
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การโอนกิ จ การที่ มี ผ ลให ต  อ งมี ก ารเปลี่ ย นตั ว ลู ก หนี้
ผูรับประกันภัย เมื่อบริษัทผูรับโอนกิจการมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูเอาประกันภัย พรอมแจงสิทธิ
ใหผูเอาประกันภัยคัดคานแลว หากไมมีการคัดคานใหถือวาเปนการแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัว
ลูกหนี้ผูรับประกันภัย
๒. เพิม่ เติมบทบัญญัตใิ หบริษทั สามารถจดทะเบียนควบรวมกิจการไดกต็ อ เมือ่ เจาหนีท้ กุ ราย
ใหความยินยอมเปนหนังสือโดยไมตองรอใหพนระยะเวลาคัดคาน
๓. เพิม่ เติมบทบัญญัตใิ หบริษทั ทีร่ บั โอนกิจการสามารถเขาสวมสิทธิเปนคูค วามแทนบริษทั
ที่โอนกิจการในคดีที่มีการฟองรองในศาลได และสวมสิทธิเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
๔. เพิ่มเติมบทกําหนดโทษในกรณีดังตอไปนี้
๔.๑ กรรมการ ผูม อี าํ นาจในการจัดการ พนักงานของบริษทั และบุคคลทีบ่ ริษทั มอบหมาย
แสวงหาประโยชนอนั มิชอบหรือปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยมิชอบ ซึง่ อาจสงผลกระทบตอบริษทั ผูเ อาประกันภัย
หรือประชาชน
๔.๒ ผูกอใหหรือสนับสนุนใหผูสอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตรประกันภัยไมแจงให
นายทะเบียนทราบเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือกอใหหรือสนับสนุนให
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นักคณิตศาสตรประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดงความเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการของบริษทั
เปนเท็จ หรือกอใหหรือสนับสนุนใหกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ
หรื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบ ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ บริ ษั ท ผู  เ อาประกั น ภั ย หรื อ ประชาชน
(รางพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ)
๔.๓ ผูก อ ใหหรือสนับสนุนใหผปู ระเมินวินาศภัยทํารายงานการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยเปนเท็จ หรือกอใหผูสอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตรประกันภัยไมแจงใหนายทะเบียนทราบ
เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือกอใหหรือสนับสนุนใหนักคณิตศาสตร
ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทเปนเท็จ
หรือกอใหหรือสนับสนุนใหกรรมการหรือผูม อี าํ นาจในการจัดการแสวงหาประโยชนอนั มิชอบ หรือปฏิบตั ิ
หนาที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัท ผูเอาประกันภัย หรือประชาชน (รางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัยฯ)
๔.๔ ผูใหถอยคําอันเปนเท็จตอนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
๔.๕ ผูท าํ ลาย ทําใหเสียหาย ซึง่ ตราหรือเครือ่ งหมายทีน่ ายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ไดประทับไว
๕. แกไขบทบัญญัตใิ หการกระทําความผิดของกรรมการ ผูม อี าํ นาจในการจัดการพนักงาน
ของบริษัท บุคคลที่บริษัทมอบหมาย บุคคลที่กอหรือสนับสนุนใหผูสอบบัญชี หรือนักคณิตศาสตร
ประกั น ภั ย ทํ า ผิ ด กฎหมาย และผู  ซึ่ ง กระทํ า ความผิ ด ต อ นายทะเบี ย น หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงผูที่กระทําความผิดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ไมควรเปดเผย
เปนความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมอาจ
เปรียบเทียบได

รางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. ....
(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร เมือ่ วันพุธที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย พ.ศ. .... ตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน ตามที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑและวิธกี ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทกอนฟองคดี)
(สรุ ป ผลการประชุ ม คณะกรรมการประสานงานสภาผู  แ ทนราษฎร
เมือ่ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ และวั น จั น ทร ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ซึ่ ง ให เ สนอ
รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ
และวิธกี ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทกอนฟองคดี) ตอรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระเปนเรือ่ งดวน ตามทีฝ่ า ยเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ ทั้งนี้ กอนสงรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระเห็นควร
ใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกีย่ วกับ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรเมือ่ วันจันทรที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกีย่ วกับกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ) ตอสภาผูแทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน ตามที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ
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๒. กอนสงสภาผูแ ทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระ ใหสาํ นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใชบังคับแลว
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีชอ งทางใหทา นผูส นใจติดตามรับฟงสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ
ประจําสัปดาหไดทางสือ่ ออนไลนของวุฒสิ ภา Senate Media Society - สือ่ ดิจทิ ลั วุฒสิ ภาไทย ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา
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