สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นฉบับนี้
มีการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ จํานวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๒. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการทีผ่ คู วบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภ ายใตบงั คับ
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….
๓. รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ….
๔. รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
๕. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๖. รางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗. รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มกรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e - Service))
๙. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานทีย่ นื่ ขอจดทะเบียนหางหุน สวนหรือบริษทั อํานาจลดและยกเวนคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมกรรมการ)
๑๐. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
พ.ศ. ....
๑๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ
อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญา)
๑๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกีย่ วกับหางหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด บริษทั จํากัด
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามทีส่ าํ นักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของกระทรวงยุตธิ รรม สํานักงานศาลยุตธิ รรม และสํานักงานอัยการสูงสุด

๑๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ตามทีส่ าํ นักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ
๓. ให สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขานุการที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทุกคณะไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เป น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป  อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยกําหนดเกี่ยวกับการขอคืนหรือชดใชคืนทรัพยสินใหแกผูเสียหายเพื่อใหครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
จากเดิมคุม ครองเฉพาะความเสียหายทางทรัพยสนิ และการคุม ครองสิทธิผเู สียหายในความผิดมูลฐานใหมสี ทิ ธิ
ไดรบั ชดใชคา สินไหมทดแทนจากทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําความผิด รวมทัง้ การคุม ครองสิทธิผมู สี ว นไดเสีย
ในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน ตลอดจนการใหริบทรัพยสินอื่นทดแทน
หรือริบทรัพยสนิ ตามมูลคาของทรัพยสนิ ทีต่ กเปนของแผนดินซึง่ สูญหายหรือเสียหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. กําหนดใหยกเลิกความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปราการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหการขอคืนหรือชดใชคืนทรัพยสินใหแกผูเสียหายครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
๒. กําหนดใหผูรับประโยชนหรือผูมีสวนไดเสียโดยตรงในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอ
ใหตกเปนของแผนดิน สามารถยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตน กอนศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน
๓. กําหนดใหผูเสียหายในความผิดมูลฐานที่จะมีสิทธิที่ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตองเปน
ผูท แี่ สดงใหศาลเห็นวา มีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความผิดมูลฐาน
ใหตนไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตนเปนผูเสียหายในมูลฐานความผิด และไดรองทุกขไว
หรือมีการดําเนินคดี เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว
๔. กําหนดใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน ถาผูรอง
มิใชเจาของที่แทจริงหรือมิใชผูรับโอนโดยสุจริต เวนแตตนเปนผูเสียหายตามขอ ๓. ใหศาลมีคําสั่งให
นํ า ทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วไปชดใช เ ป น ค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก ผู  เ สี ย หายตามข อ ๓. แทนการสั่ ง ให
ตกเปนของแผนดินได และหากมีทรัพยสินเหลือใหตกเปนของแผนดิน
๕. กําหนดใหกรณีที่ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินโดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย
ไมสามารถติดตามเอาคืนได มีการนําไปรวมกับทรัพยสินอื่น มีการจําหนาย จาย โอน หรือติดตาม
เอาคืนไดยากเกินสมควร ศาลอาจกําหนดมูลคาของทรัพยสนิ นัน้ โดยคํานึงถึงราคาทองตลาด ในวันทีม่ คี าํ สัง่
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และสั่งใหผูมีหนาที่สงมอบทรัพยสินนั้นชําระเงินแทนตามมูลคา โดยคํานึง

๑๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สัดสวนของทรัพยสนิ ทีม่ กี ารรวมเขาดวยกัน หรือมูลคาของทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาแทนทรัพยสนิ นัน้ และการชําระเงิน
แทนจะชําระทัง้ หมดในคราวเดียวหรือจะใหผอ นก็ได ถาไมชาํ ระหรือชําระไมครบภายในระยะเวลาทีศ่ าลกําหนด
ตองเสียดอกเบี้ยผิดนัด และสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลนั้นได แตตองดําเนินการภายใน
๑๐ ปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุด
๖. กําหนดใหกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือมีคําสั่งใหนําทรัพยสิน
ไปชดใชเปนคาสินไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูรองเปนผูรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต
และเสียคาตอบแทนหรือไดมาซึง่ ประโยชนหรือสวนไดเสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอันดี หรือกุศลสาธารณะ
ศาลจะมีคําสั่งคุมครองสิทธิของผูรองได แตถาผูรองดังกลาวเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานวาเปนผลประโยชนหรือสวนไดเสียไดมา
โดยไมสุจริต
๗. กําหนดใหกรณีทศี่ าลมีคาํ สัง่ ใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินหรือมีคาํ สัง่ ใหนาํ ทรัพยสนิ ไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูร อ งเปนเจาของทีแ่ ทจริงและไมใชทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําความผิด
หรื อ เป น ผู  รั บ โอนโดยสุ จ ริ ต และมี ค  า ตอบแทน หรื อ เป น ผู  รั บ ประโยชน หรื อ มี ส  ว นได เ สี ย โดยสุ จ ริ ต
และเสียคาตอบแทน หรือไดมาซึง่ ประโยชนหรือสวนไดเสียโดยสุจริตและตามศีลธรรมอันดี หรือกุศลสาธารณะ
ใหศาลคืนทรัพยสินนั้น หรือกําหนดเงื่อนไขการคุมครองสิทธิ หรือใหใชราคา หรือคาเสียหายแทน
๘. กําหนดใหกรณีทศี่ าลมีคาํ สัง่ ใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินหรือมีคาํ สัง่ ใหนาํ ทรัพยสนิ ไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถามีทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มอีก ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้น
ตกเปนของแผนดิน
๙. กําหนดใหมบี ทเฉพาะกาลรับรองสิทธิของผูเ สียหายทีม่ อี ยูเ ดิมกอนวันทีร่ า งพระราชบัญญัตนิ ี้
จนกวาคดีจะถึงที่สุด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการทีผ่ คู วบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภ ายใตบงั คับแหงพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแลว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได

๑๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๒. มอบหมายใหสาํ นักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ทําหนาทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล เรงรัดการดําเนินการเพือ่ จัดทํากฎหมายลําดับรอง หลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนตองมีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. เปนการกําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
๒. พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และหมวด ๗ และมาตรา ๙๕
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งเปนหนวยงานหรือกิจการตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
๔. เพือ่ ประโยชนในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึง่
ตองจัดใหมมี าตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
๕. บัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... ไดแก
(๑) หนวยงานของรัฐ
(๒) หนวยงานของรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ
(๓) มูลนิธิ สมาคม องคกรศาสนา และองคกรไมแสวงหากําไร
(๔) กิจการดานเกษตรกรรม
(๕) กิจการดานอุตสาหกรรม
(๖) กิจการดานพาณิชยกรรม
(๗) กิจการดานการแพทยและสาธารณสุข
(๘) กิจการดานพลังงาน ไอนํ้า นํ้า และการกําจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวของ
(๙) กิจการดานการกอสราง
(๑๐) กิจการดานการซอมและการบํารุงรักษา
(๑๑) กิจการดานการคมนาคม ขนสง และการเก็บสินคา
(๑๒) กิจการดานการทองเที่ยว
(๑๓) กิจการดานการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร และดิจิทัล
(๑๔) กิจการดานการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
(๑๕) กิจการดานอสังหาริมทรัพย
(๑๖) กิจการดานการประกอบวิชาชีพ
(๑๗) กิจการดานการบริหารและบริการสนับสนุน
(๑๘) กิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห และศิลปะ

๑๔
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(๑๙) กิจการดานการศึกษา
(๒๐) กิจการดานความบันเทิงและนันทนาการ
(๒๑) กิจการดานการรักษาความปลอดภัย
(๒๒) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
ในกรณีที่มีปญหาวาหนวยงานหรือกิจการใดเปนหนวยงานหรือกิจการตามบัญชีทายนี้
ใหคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนผูวินิจฉัย

รางพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ า ย พ.ศ. ....
และเอกสารประกอบ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอ
สภาผูแทนราษฎรตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง
การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พรอมปฏิทนิ การโอนงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดใหสํานักงบประมาณจัดทําขอเสนอใหนํางบประมาณรายจาย
ของหนวยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจาย
สําหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจายเพือ่ การชําระหนีภ้ าครัฐ เพือ่ นําไปจัดทํารางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ า ย พ.ศ. .... ตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการโอนงบประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีค่ ณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ โดยไปตัง้ ไวเปนงบประมาณรายจาย
สําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน จึงจําเปนตองเสนอรางพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ซึง่ เปนไปตามพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕ (๑)
ไดกาํ หนดใหงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณทีก่ าํ หนดไวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
จะโอนหรือนําไปใชสาํ หรับหนวยรับงบประมาณอืน่ มิได เวนแตมพี ระราชบัญญัตใิ หโอนหรือนําไปใชได
๒. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยรับงบประมาณ
ที่ไดมีการโอนงบประมาณ จํานวน ๘๘,๕๔๒.๕๙๗๙ ลานบาท
๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยรับงบประมาณ
ที่ไดมีการโอนงบประมาณ จํานวน ๘๘,๕๔๒.๕๙๗๙ ลานบาท จําแนกตามงบประมาณรายจาย
ของหนวยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจาย
เพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ ดังนี้
๑) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ(Function)จํานวน ๓๙,๘๙๓.๑๑๑๑ ลานบาท
๒) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) จํานวน ๑๓,๒๕๖.๔๘๖๘ ลานบาท
๓) งบประมาณรายจ า ยเพื่ อ การชํ า ระหนี้ ภ าครั ฐ เป น รายจ า ยชํ า ระคื น ต น เงิ น กู 
จํานวน ๓๕,๓๐๓.๐๐๐๐ ลานบาท

๑๕
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๔. งบประมาณรายจายทีม่ กี ารโอนงบประมาณตามขอ ๒. ใหตงั้ ไวเปนงบประมาณรายจาย
สําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๘๘,๔๕๒.๕๙๗๙ ลานบาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ  า ยสนั บ สนุ น ในการแก ไ ขป ญ หา และเยี ย วยาผู  ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัตกิ ารเขาชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ ารเขาชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรเสนอ และใหสง คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดบทนิยามคําวา “การเขาชือ่ เสนอกฎหมาย” “ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ” และ “ผูเ ชิญชวน”
โดยมีประธานรัฐสภาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒. กําหนดใหในการเขาชือ่ เสนอรางพระราชบัญญัตติ อ งมีผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวา
๑๐,๐๐๐ คน และการเขาชือ่ เสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมตองมีผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอ ยกวา
๕๐,๐๐๐ คน
๓. กําหนดใหกอนดําเนินการตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรมีหนาทีเ่ ผยแพรรา งพระราชบัญญัติ จัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็น วิเคราะห
ผลกระทบอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้น
ตอสาธารณะ พรอมกับเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
๔. กําหนดใหหากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรหรืออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
และคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหมภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปไมไดรอ งขอใหมกี ารพิจารณารางพระราชบัญญัตนิ นั้
ตอไป หากผูแ ทนเขาชือ่ ยืนยันเปนหนังสือตอประธานสภาผูแ ทนราษฎรใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก ใหถือวาเปนการเขาชื่อเสนอ
รางพระราชบัญญัติใหม โดยประธานสภาผูแทนราษฎรจะตองดําเนินการตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎรตอไป

๑๖
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๕. การเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของรั ฐ
จะกระทํ า มิ ไ ด และให นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเข า ชื่ อ เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าใช บั ง คั บ
กับการเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวยโดยอนุโลม ยกเวนจํานวนผูเขาชื่อรองขอ
ตามมาตรา ๗ ตองไมนอยกวา ๑๒๐ คน
๖. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเขาชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวในวันกอนวันทีร่ า งพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได สวนการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ และกรณี
การเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลง
ใหถือวาการเขาชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติยังมีผลอยูตอไป โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปตามรางพระราชบัญญัตินี้

รางพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๓. ให ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมรั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทัง้ นี้ รางพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอนั ตราย
ใหมีกลไกในการพิจารณาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. วันบังคับใช
ให พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนด ๑๘๐ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๒. บทนิยาม
เพิม่ นิยามคําวา “กระบวนการพิจารณาวัตถุอนั ตราย” เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
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๓. เพิม่ หมวด ๒/๑ มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอนั ตราย
๓.๑ กํ า หนดให ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น เพื่ อ ให ก ระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อั น ตราย
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอนั ตราย
นอกจากพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่
ของหนวยงานนัน้ ๆ แลว ใหมผี เู ชีย่ วชาญ องคกรผูเ ชีย่ วชาญ หนวยงานของรัฐอืน่ ๆ หรือองคกรเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจ
สถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาวัตถุอนั ตรายของสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ทั้งนี้ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว ตองไดรับการขึ้นบัญชีจากหนวยงานผูรับผิดชอบ
๓.๒ กําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
มีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการไดมาซึง่ ผูเ ชีย่ วชาญ องคกรผูเ ชีย่ วชาญ
หนวยงานของรัฐอืน่ ๆ หรือองคกรเอกชนทัง้ ในและตางประเทศ อัตราคาขึน้ บัญชีสงู สุดและคาขึน้ บัญชี
ที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาใชจายสูงสุดและคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
๓.๓ กําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนเงิน
ของหนวยงานผูร บั ผิดชอบหรือหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทาํ ภารกิจในอํานาจหนาทีข่ องหนวยงาน
ผูรับผิดชอบแลวแตกรณี โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหใชจายเพื่อวัตถุประสงค
ตามที่กําหนด ทั้งนี้ การรับเงินหรือการจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
๔. บทเฉพาะกาล
๔.๑ ให บ รรดาคํ า ขอ หรื อ กระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อั น ตราย หรื อ กระบวนการ
ใหไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศทีอ่ ยูใ นระหวางการพิจารณา หรือทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลว ใหถอื วาเปนคําขอ หรือกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
๔.๒ ใหบรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่ออกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสขุ ภาพทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุอนั ตราย ทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ใหมีผลใชบังคับไดตอไป และใหถือเปนกฎหมายลําดับรอง
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
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รางพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาทีด่ นิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานทรัพยากรนํา้ แหงชาติไปประกอบการพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดบทนิยามคําวา “การอนุรักษดินและนํ้า” โดยใหครอบคลุมถึงการพัฒนา
และเก็บรักษานํ้าในดินและนํ้าบนดิน
๒. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทีด่ นิ โดยเพิม่ เติมใหอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ อธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ บาดาล และเลขาธิการสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนกรรมการ และแกไขชื่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมีอํานาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับคําขอให
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน นํ้า พืช ปุย หรือสิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน
หรือคําขอใหการอนุรักษดินและนํ้า หรือคําขอใหการบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่
๔. กําหนดใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่ในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษา
นํา้ ในดินและนํา้ บนดินเพือ่ การเกษตร ตลอดจนการใหบริการ สาธิต ถายทอดเทคโนโลยีดา นการพัฒนาทีด่ นิ
๕. กําหนดใหเกษตรกรผูใ ดประสงคจะใหกรมพัฒนาทีด่ นิ วิเคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน นํา้
พืช ปุย หรือ สิ่งปรับปรุงดินใหติดตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๖. กําหนดใหผูใดที่ประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดิน
และนํา้ หรือใหบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ ใหยนื่ คําขอตอหนวยงานพัฒนาทีด่ นิ ในทองทีซ่ งึ่ ทีด่ นิ นัน้
ตัง้ อยู โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข และเสียคาใชจา ยตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
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รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ าํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหดาํ เนินการตอไปได
โดยใหรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใชบังคับไมกอนวันที่รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีผลใชบังคับ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. แกไขเพิม่ เติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโตแยงเขตอํานาจศาลสําหรับการฟองคดี
ตอศาลปกครองหรือศาลอืน่ ทีไ่ มใชศาลยุตธิ รรมและศาลทหาร และในระหวางเขาสูก ระบวนการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดเขตอํานาจศาล ใหศาลที่รับฟองมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีตอไปได
๒. แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระยะเวลาการพิ จ ารณาคํ า ร อ งขอให ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
อํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด กรณีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ทีถ่ งึ ทีส่ ดุ ระหวางศาลขัดแยงกัน
๓. กําหนดใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
เพื่อทําหนาที่ชวยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลกําหนด
๔. แกไขเพิ่มเติมใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e - Service))
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย

๒๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ทัง้ นี้ รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีก่ ระทรวงการคลัง
เสนอ คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมตั หิ ลักการ (มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เปนการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่
ของผูป ระกอบการทีอ่ ยูน อกราชอาณาจักร ซึง่ ประกอบกิจการใหบริการโดยใชวธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส
ตามประมวลรัษฎากร โดยกําหนดใหผูประกอบการที่ไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ
แกผทู ไี่ มไดเปนผูป ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ ในประเทศ และไดมกี ารใชบริการนัน้ ในประเทศ
หากผูป ระกอบการทีไ่ ดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ มีรายรับจากการใหบริการดังกลาว
เกิน ๑.๘ ลานบาทตอป ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และใหมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับกรณีผูประกอบการตางประเทศไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส แกผูรับบริการในประเทศไทย
ผานดิจทิ ลั แพลตฟอรมตางประเทศ กําหนดใหรายไดทไี่ ดรบั จากการใหบริการนัน้ เปนฐานภาษีมลู คาเพิม่
ของดิจิทัลแพลตฟอรมตางประเทศ ซึ่งหากดิจิทัลแพลตฟอรมตางประเทศมีรายไดเกิน ๑.๘ ลานบาท
ตอป ใหยนื่ คําขอจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ และใหมหี นาทีเ่ สียภาษีมลู คาเพิม่ ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสนับสนุน
ใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและสงเสริม ใหเกิดการแขงขัน
ที่เปนธรรมระหวางผูประกอบการในประเทศและตางประเทศ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑.แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เอกสารหลั ก ฐานหรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใด
ตามประมวลรัษฎากรสามารถดําเนินการดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสได
๒. แกไขเพิม่ เติมบทนิยามคําวา “สินคา” และเพิม่ บทนิยามคําวา “บริการทางอิเล็กทรอนิกส”
และคําวา “อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม”
๓. แกไขเพิม่ เติมหนาทีเ่ สียภาษีมลู คาเพิม่ ของผูป ระกอบการทีไ่ ดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
จากตางประเทศแกผใู ชซงึ่ มิใชผปู ระกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณจากภาษีขาย โดยไมใหหกั ภาษีซอื้
และกําหนดใหผปู ระกอบการอิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรมมีหนาทีเ่ สียภาษีมลู คาเพิม่ แทนผูป ระกอบการ
ที่ไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
๔. แกไขเพิม่ เติมหนาทีข่ องผูจ า ยเงินในการนําสงเงินภาษีมลู คาเพิม่ และหนาทีข่ องผูป ระกอบการ
ในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ แกผูใชซึ่งมิใช
ผูประกอบการจดทะเบียน
๕. กํ า หนดให ก ารดํ า เนิ น การทางทะเบี ย นภาษี มู ล ค า เพิ่ ม กระทํ า โดยกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกสได
๖. กํ า หนดห า มมิ ใ ห ผู  ป ระกอบการจดทะเบี ย นที่ ไ ด ใ ห บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จากตางประเทศออกใบกํากับภาษี

๒๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานทีย่ นื่ ขอจดทะเบียนหางหุน สวนหรือบริษทั อํานาจลด
และยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยี
มาใชในการประชุมกรรมการ)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานทีย่ นื่ ขอจดทะเบียนหางหุน สวนหรือบริษทั
อํานาจลดและยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยี
มาใชในการประชุมกรรมการ) ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย
เสนอ และใหสง คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแ ทนราษฎรตอไป
และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหการยืน่ ขอจดทะเบียนหางหุน สวนหรือบริษทั สามารถยืน่ ณ สํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัทแหงใดก็ได ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๒. กําหนดใหรฐั มนตรีมอี าํ นาจลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัท
๓. กําหนดใหหนังสือบริคณหสนธิที่จดทะเบียนไวสิ้นผลลง หากมิไดดําเนินการจดทะเบียน
ภายใน ๓ ป
๔. กําหนดใหมีการประทับตราบริษัทในใบหุนทุกใบเฉพาะกรณีที่บริษัทมีตราประทับ
๕. กําหนดใหการประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยี
อยางหนึง่ อยางใด ซึง่ ทําใหกรรมการไมจาํ เปนตองปรากฏตัวในทีป่ ระชุมก็ได เวนแตขอ บังคับของบริษทั
จะกําหนดหามไว โดยการประชุมดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และใหถอื วากรรมการซึง่ ใชการติดตอสือ่ สารนัน้ ไดเขารวมประชุมกรรมการ และใหนบั เปน
องคประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมดวย
๖. กําหนดวิธีการบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน โดยใหสงทางไปรษณียตอบรับไปยัง
ผูถ อื หุน เวนแตบริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือที่ตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ดวย
๗. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแตวันที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
ดังกลาวถึงวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับแลว มีระยะเวลาเกิน ๓ ป แตยงั มิไดจดทะเบียนบริษทั ใหสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทไดภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ

๒๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คล
สูญหาย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป  อ งกั น และปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ โดยใหพจิ ารณาในประเด็นความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ
ตามหมวด ๒ คณะกรรมการ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็น
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็น
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดความผิดฐานกระทําทรมานและความผิดฐานกระทําใหบคุ คลสูญหาย มาตรการปองกัน
การทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย การเยียวยาผูเ สียหาย และการดําเนินคดีสาํ หรับความผิดดังกลาว
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามอนุ สั ญ ญาต อ ต า นการทรมานและการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร า ย
ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishing) และอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการคุม ครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับใหหายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons
from Enforced disappearance) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. กําหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระทําใหบุคคลสูญหาย” “เจาหนาที่ของรัฐ”
“ผูไดรับความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”
๒. กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย การกําหนดให
ไมเปนความผิดทางการเมือง กําหนดใหสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดานของผูเสียหายในกรณีกระทํา
ใหบุคคลสูญหายเปนผูเสียหายที่สามารถดําเนินการฟองรองคดีได
๓. ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
ซึง่ มีรฐั มนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมเปนประธาน ปลัดกระทรวงยุตธิ รรมเปนรองประธานและมีอธิบดี
กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพเปนเลขานุการ รวมทัง้ สมาชิกจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของพรอมกับผูท รงคุณวุฒิ
ทางดานสิทธิมนุษยชน แพทย และดานจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน โดยมีอํานาจหนาที่เชิงนโยบาย
เพื่อวางแผนเกีย่ วกับการปองกันและการเยียวยาการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย นอกจากนี้
ไดกาํ หนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ
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๔. กําหนดใหทุกหนวยงานที่มีการจํากัดเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ กําหนดเกี่ยวกับเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูกจํากัดเสรีภาพ และกําหนดให
มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตน
๕. กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวย
การสอบสวนคดีพเิ ศษ และใหเจาหนาทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษมีอาํ นาจหนาทีส่ บื สวนสอบสวนเปนหลัก
ยกเวนกรณีเจาหนาทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษตกเปนผูต อ งหา ใหตาํ รวจเปนผูม อี าํ นาจสืบสวนสอบสวนแทน
และหากเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเปนผูตองหา ใหอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจ
สืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนศาลที่มีเขตอํานาจ
๖. กําหนดระวางโทษความผิดฐานกระทําทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย กําหนดเหตุ
บรรเทาโทษ กําหนดความผิดฐานสมคบคิด และฐานผูมีสวนรวมในการกระทําผิด รวมทั้งกําหนดโทษ
แก ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ท ราบการกระทํ า ความผิ ด ฐานกระทํ า ให บุ ค คลสู ญ หายของผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
แลวไมดําเนินการปองกันหรือระงับการกระทําความผิดนั้น

รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิม่ เกณฑอายุเด็กในกรณีทเี่ ด็กกระทําความผิดอาญา)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา โดยเปนการแกไขเกณฑอายุของเด็กทีไ่ มตอ งรับโทษทางอาญา จากทีป่ จ จุบนั กําหนดไว
ไมเกิน ๑๐ ป เปนไมเกิน ๑๒ ป และเกณฑอายุของเด็กทีใ่ ชมาตรการอืน่ แทนการรับโทษทางอาญาจากเดิม
กําหนดไวเกิน ๑๐ ป แตไมเกิน ๑๕ ป เปนเกิน ๑๒ ป แตไมเกิน ๑๕ ป ซึง่ การกําหนดเกณฑอายุ
ของเด็กดังกลาว สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และเปนไปตามแผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดตอบรับ
และใหคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓)
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหเด็กอายุไมเกิน ๑๒ ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้น
ไมตองรับโทษ
๒. กําหนดใหเด็กอายุเกินกวา ๑๒ ปแตยังไมเกิน ๑๕ ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ
เปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการ ดังนี้
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๒.๑ วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป
๒.๒ ถาศาลเห็นวา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่ง
ใหมอบตัวเด็กนัน้ ใหแกบดิ า มารดา หรือผูป กครองไป โดยวางขอกําหนดใหบดิ า มารดา หรือผูป กครอง
ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรา ยตลอดเวลาที่ศาลกําหนด
๒.๓ ในกรณีทศี่ าลมอบตัวเด็กใหแกบดิ า มารดา ผูป กครอง หรือบุคคลทีเ่ ด็กนัน้ อาศัยอยู
ตาม ๒.๒ ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นดวยก็ได
๒.๔ ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแล
เด็กนั้นได หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอื่นนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลนั้น
ไมยอมรับขอกําหนดดังกลาวใน ๒.๒ ศาลจะมีคาํ สัง่ ใหมอบตัวเด็กนัน้ ใหอยูก บั บุคคลหรือองคการทีศ่ าล
เห็นสมควร เพื่อดูแล อบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได ในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้น
ยินยอม
๒.๕ สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อฝกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ ๑๘ ป

รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกีย่ วกับหางหุน สวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และรับทราบแผน
ในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๑ การจัดตั้งบริษัท/การประชุมใหญผูถือหุน/การเลิกบริษัท
๑.๑.๑ แกไขบทบัญญัติใหบุคคลใด ๆ ตั้งแต ๒ คนขึ้นไปจะเริ่มกอการและตั้งเปน
บริษัทจํากัดก็ได (ปจจุบันตั้งแต ๓ คนขึ้นไป) ทั้งนี้ เพื่อใหชวยอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ
และตอบสนองการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือวิสาหกิจเริ่มตน (Start Up)
๑.๑.๒ แกไขบทบัญญัติใหการประชุมใหญจะตองมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนอยางนอย ๒ คนเขาประชุม
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๑.๑.๓ แกไขบทบัญญัตใิ หศาลอาจสัง่ ใหเลิกบริษทั จํากัดดวยเหตุถา มีผถู อื หุน ลดนอยลง
จนเหลือเพียงคนเดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําใหบริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงอยูตอไปได เพื่อใหสอดคลอง
กับการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
๑.๒ ระยะเวลาในการจายเงินปนผล
กําหนดใหการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ใหกระทําภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่
ทีป่ ระชุมใหญหรือกรรมการลงมติ แลวแตกรณี (ปจจุบนั ไมมกี ารกําหนดระยะเวลาในการจายเงินปนผล
แตไดมคี าํ สัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ใชบงั คับในเรือ่ งดังกลาวไปพลางกอน) ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการกําหนด
ใหมีระยะเวลาในการจายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล เรื่องการคุมครองนักลงทุนรายยอย
๑.๓ การรวมบริษัทจํากัดเขากัน
แกไขหลักการเกี่ยวกับการควบบริษัท เนื่องจากปจจุบัน เมื่อควบบริษัทแลว
จะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเปนนิติบุคคลใหมทุกกรณี โดยหลักการใหมนั้น กําหนดใหบริษัทจํากัด
จะรวมเขากันมิได เวนแตจะเปนไปโดยมติพิเศษจากที่ประชุมใหญ โดยบริษัทตั้งแต ๒ บริษัทขึ้นไป
จะรวมเขากันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
๑) ควบกัน โดยเกิดบริษทั ทีม่ สี ภาพความเปนนิตบิ คุ คลใหม และบริษทั ทีค่ วบกัน
หมดสภาพจากการเปนนิตบิ คุ คล เรียกวา “ควบบริษทั ”
๒) ผนวกกัน โดยบริษทั หนึง่ บริษทั ใดยังคงมีสภาพเปนนิตบิ คุ คลเดิมอยู และบริษทั อืน่
ที่ผนวกกันหมดสภาพจากการเปนนิติบุคคล เรียกวา “ผนวกบริษัท”
๒. รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกีย่ วกับหางหุน สวนจดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน
หางหุน สวนจํากัด บริษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษ
กรณีการไมจา ยเงินปนผลภายในเวลาทีก่ าํ หนด และกรณีทบี่ ริษทั ไมสง หนังสือแจงมติพเิ ศษใหรวมบริษทั
เขากันหรือไมโฆษณาใหทราบความประสงคที่จะรวมบริษัทเขากัน
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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