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สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นฉบับนี้
มีการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ จํานวน ๖ เรือ่ ง ดังนี้

๑. รางพระราชบัญญัตคิ ชู วี ติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
๓. ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายเกี่ ย วกั บ แนวทางการร า งกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๔. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
๕. รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. ….
และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ….
๖. รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมเสนอ แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....
๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเตรียมการเพื่อรองรับการรับ
บุตรบุญธรรมรวมกันของคูชีวิตที่จะมีขึ้นภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
๔. ใหกระทรวงยุตธิ รรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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๕. สํ า หรั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้มีผลใชบังคับแลว
เห็นควรใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางในการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับสิทธิและหนาที่ที่คูชีวิตที่มีเพศเดียวกันควรไดรับอยางเทาเทียมกับคูสมรสระหวางชายและหญิง
ตามกฎหมายอื่นดวย ทั้งนี้ ตามขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการ (รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....) และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยไดปรับปรุง แกไข และไดยกรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึน้ มาอีกฉบับหนึง่ เพือ่ ใหสอดคลองกัน
ซึง่ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดบทบัญญัตเิ ฉพาะเกีย่ วกับการจดทะเบียนคูช วี ติ และการเลิกการเปนคูช วี ติ
สิทธิและหนาทีร่ ะหวางคูช วี ติ การจัดการทรัพยสนิ การรับบุตรบุญธรรม และมรดก เพือ่ รองรับความสัมพันธ
การอยูรวมกันเปนครอบครัวระหวางบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกําเนิด โดยมีการอุปการะเลี้ยงดู
และมีความสัมพันธในดานอื่น ๆ ไมแตกตางไปจากคูสมรส ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวที่กอตั้งขึ้นระหวางบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสอดคลองกับสภาพสังคม
ในปจจุบัน
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....
๑.๑ กําหนดให “คูชีวิต” หมายความวา บุคคลสองคนซึ่งเปนเพศเดียวกันโดยกําเนิด
และไดจดทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๒ กําหนดใหศาลทีม่ อี าํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย
วาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๓ กําหนดใหการจดทะเบียนคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุ ๑๗ ปบริบูรณ
และทั้ ง สองมี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง มี สั ญ ชาติ ไ ทย รวมทั้ ง กํ า หนดบุ ค คลต อ งห า มมิ ใ ห
จดทะเบียนคูชีวิตคือ กรณีบุคคลทั้งสองคนเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เปนพี่นอง
รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา บุคคลฝายหนึ่งฝายใดเปนคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาล
สั่งใหเปนคนไรความสามารถ และบุคคลฝายหนึ่งฝายใดมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูกอนแลว
๑.๔ กํ า หนดให ก ารจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต จะทํ า ได ต อ เมื่ อ บุ ค คลทั้ ง สองฝ า ยยิ น ยอม
เปนคูช วี ติ กันและตองแสดงการยินยอมนัน้ ใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียน
บันทึกความยินยอมนั้นไวดวย
๑.๕ กําหนดใหในกรณีที่ผูเยาวจะจดทะเบียนคูชีวิต ตองไดรับความยินยอมของบิดา

๓๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

มารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูปกครอง หรือศาล แลวแตกรณี และกําหนดวิธีใหความยินยอมดังกลาว
รวมทั้งกําหนดใหผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคูชีวิตตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
๑.๖ กํ า หนดให ส ถานะการจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ถื อ เป น ข อ มู ล
ทะเบียนประวัติราษฎรตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
๑.๗ กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับลักษณะความสัมพันธของคูชีวิต เชน ภูมิลําเนา
ของคู ชี วิ ต การร อ งขอให ศ าลสั่ ง หรื อ เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ให คู ชี วิ ต อี ก ฝ า ยเป น คนไร ค วามสามารถ
หรื อ คนเสมื อ นไร ค วามสามารถ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น ของคู ชี วิ ต ผู ไ ม อ ยู การถอนคื น การให
ในการจดทะเบียนเปนคูชีวิต รวมทั้งกําหนดใหคูชีวิตตองอยูรวมกันเปนครอบครัวและชวยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
๑.๘ กํ า หนดให คู ชี วิ ต มี อํ า นาจจั ด การแทนผู เ สี ย หายเช น เดี ย วกั บ สามี ห รื อ ภริ ย า
ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และมีอาํ นาจดําเนินคดี
ตางผูต ายตอไปเชนเดียวกับสามีหรือภริยาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา
๑.๙ กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ระหว า งคู ชี วิ ต โดยแบ ง เป น สิ น ส ว นตั ว
และทรัพยสินรวมกัน
๑.๑๐ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ความเป น โมฆะของการจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต โดยกํ า หนด
ใหการจดทะเบียนคูชีวิตที่ฝาฝนกฎหมายเปนโมฆะ ใหคําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวา
การจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต เป น โมฆะ และให คู ชี วิ ต ฝ า ยที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นคู ชี วิ ต โดยสุ จ ริ ต มี สิ ท ธิ
เรียกคาทดแทนได
๑.๑๑ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การสิ้ น สุ ด การเป น คู ชี วิ ต โดยการเป น คู ชี วิ ต ย อ มสิ้ น สุ ด ลง
ดวยความตาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอน หรือการเลิกการเปนคูชีวิต รวมทั้งกําหนดเหตุฟองเลิก
การเปนคูช วี ติ เชน คูช วี ติ ฝายใดฝายหนึง่ อุปการะเลีย้ งดูหรือยกยองผูอ นื่ ฉันคูช วี ติ หรือฉันภริยาหรือสามี
ประพฤติชั่ว ทําราย ทรมานรางกายหรือจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการี
ของอีกฝายหนึง่ จงใจละทิง้ รางอีกฝายหนึง่ ไปเกิน ๑ ป ไมใหความชวยเหลืออุปการะเลีย้ งดูอกี ฝายหนึง่
ตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนคูชีวิตกันอยางรายแรง วิกลจริต เปนโรคติดตอรายแรง
อันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่ง หรือเมื่อคูชีวิตทั้งสองฝายสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวม
กันเปนครอบครัวไดโดยปกติสุขตลอดมาเกิน ๓ ป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกิน ๓ ป
๑.๑๒ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม โดยให คู ชี วิ ต ซึ่ ง ได ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ในพระราชบัญญัตนิ แ้ี ละประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวสามารถรับบุตรบุญธรรมได โดยผูจ ะรับ
บุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถาไดจดทะเบียนคูชีวิตกับบุคคลอื่น ตองไดรับความยินยอม
จากคูช วี ติ อีกฝายหนึง่ กอน รวมทัง้ คูช วี ติ ฝายหนึง่ จะจดทะเบียนรับผูเ ยาวซง่ึ เปนบุตรบุญธรรมของคูช วี ติ
อี ก ฝ า ยหนึ่ ง มาเป น บุ ต รบุ ญ ธรรมของตนด ว ยก็ ไ ด โดยจะต อ งได รั บ ความยิ น ยอมของคู ชี วิ ต
ฝ า ยที่ เ ป น ผู รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมอยู แ ล ว และกํ า หนดให ก ารรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมย อ มเป น อั น ยกเลิ ก
เมือ่ มีการจดทะเบียนคูชีวิตกับบุตรบุญธรรม
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๑.๑๓ กําหนดใหเมื่อคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตาย ใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งมีสิทธิและหนาที่
เชนเดียวกับคูสมรสตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
๑.๑๔ กําหนดใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคูสมรส
ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใชบังคับแกคูชีวิตดวยโดยอนุโลมในบางกรณี
๒. รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
เปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เพื่อใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้
๒.๑ กําหนดใหชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูไมได
๒.๒ กําหนดใหเหตุฟองหยา รวมถึงกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอื่น
ฉันคูชีวิต
๒.๓ กําหนดใหสิทธิรับคาเลี้ยงชีพในกรณีหยาหมดไป ถาฝายที่รับคาเลี้ยงชีพสมรสใหม
หรือจดทะเบียนคูชีวิต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง พ.ศ. .... ตามที่ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอ และให ส  ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กําหนดใหในปหนึง่ มีสมัยประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ สวนวันเริม่ สมัยประชุม
สามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ใหเปนไปตามทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรกําหนด และเนือ่ งจากไดมพี ระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมกี ารเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตอมาสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน
เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
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ปที่
๑
๒
๓
๔

สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

๒. โดยที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นัน้ บัดนี้ ใกลจะสิน้ กําหนดเวลา ๑๒๐ วัน
ตามสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สมควรที่จะกําหนด
ใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓๑
จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
มาเพื่อดําเนินการ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับแนวทางการรางกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
แนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเสนอ และให ห น ว ยงานของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
การรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเครงครัดตอไป
และใหหนวยงานของรัฐทีอ่ ยูร ะหวางดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายถือปฏิบตั ติ ามแนวทาง
การรางกฎหมายดังกลาวดวย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง คือ
กํ า หนดแนวทางการร า งกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ มาตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดังนี้
๑. ควรกําหนดใหชัดเจนวาการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต
ใหกระทําดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในกรณีที่ยังไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสไดหรือระบบอิเล็กทรอนิกสขัดของ จึงใหมาติดตอกับเจาหนาที่
๒. ไมควรกําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองแจงขอมูลตอเจาหนาที่ของรัฐ
หากขอมูลนัน้ เปนขอมูลซึง่ อยูใ นความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือเปนขอมูล
ซึง่ เจาหนาทีข่ องรัฐทราบอยูแ ลว และหากจําเปนอยางหลีกเลีย่ งไมไดทจี่ ะตองกําหนดเชนนัน้ ก็ไมควรใช
โทษอาญาแกผไู มปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตนิ นั้ เชน กรณีมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ตอมาไดมมี ติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมตั หิ ลักการรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
๑
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การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทีก่ าํ หนดวา เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ใชบังคับในทองที่ใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหบรรดาเจาของที่ดินที่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู
ในเขตปฏิรูปที่ดิน แจงจํานวนแปลงที่ดิน ขนาด ที่ตั้ง และการทําประโยชนในที่ดินที่ตนเปนเจาของ
ตอพนักงานเจาหนาทีภ่ ายใน ๙๐ วัน ตามแบบและวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด หากผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามประกาศของรัฐมนตรีดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
๓. ไมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตซึ่งไมขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย
หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระสํ า คั ญ ต อ งรั บ โทษอาญา เช น มาตรา ๑๒ ทวิ ประกอบกั บ มาตรา ๖ ทวิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๘๒
ประกอบกับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๘
แหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
๔. ไมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานประกอบการของผูไ ดรบั ใบอนุญาต เพราะไมเหมาะสมกับสภาพการณ และไมควรกําหนดโทษอาญา
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว หากมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะตองกําหนดเชนนั้น เพราะผูอนุญาตมีอํานาจในการตรวจสอบอยูแลว และปกติทั่วไปประชาชน
ก็ไมสนใจทีจ่ ะดูเอกสารดังกลาว คงเปนเรือ่ งระหวางผูอ นุญาตและผูร บั ใบอนุญาตเทานัน้ เชน มาตรา ๒๒
ประกอบมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ โรงฆาสัตวของตน
หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ตรงกันขาม สมควรที่จะกําหนดกลไก
หรือมาตรการอํานวยความสะดวก และลดภาระใหแกผปู ระกอบกิจการซึง่ เขามาอยูใ นระบบและขออนุญาต
อยางถูกตองแทน เชน การแสดงใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได ทํานองเดียวกับใบอนุญาตขับขี่
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
๕. ควรใชมาตรการซึ่งเปนการจูงใจใหดําเนินการ แทนมาตรการบังคับลงโทษ เพื่อมิให
กฎหมายสรางภาระโดยไมจาํ เปนแกประชาชน เชน มาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหผูพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ
ตองแจงเจาพนักงานแหงทองที่ที่พบนั้นทราบ หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ถาปรับปรุงแกไขในเชิงจูงใจในลักษณะวา ผูใ ดพบซากดึกดําบรรพและมาแจงตอเจาพนักงานจะไดรบั รางวัล
ก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. มิใหกําหนดใหการไมอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่
เปนความผิดอาญาเนื่องจากไมมีขอบเขตที่ชัดเจนในการใชดุลพินิจ อีกทั้งมีความผิดฐานขัดขวาง
เจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว
๗. ควรยกเลิกการใชโทษอาญาในเรื่องที่เปนเรื่องทางแพงโดยแท เชน ความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค
ทัง้ นี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานวา คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยูร ะหวาง
การจัดทํารางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการปรับเปนพินยั พ.ศ. .... เพือ่ เปนกฎหมายกลางโดยกําหนดหลักเกณฑ
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ในการปรั บ เป น พิ นั ย สํ า หรั บ การกระทํ า หรื อ งดเว น การกระทํ า อั น เป น การฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมายที่ไมรายแรงและกฎหมายกําหนดใหตองชําระคาปรับเปนพินัย ซึ่งไมเปนโทษทางอาญา
และไมมีการบันทึกเปนประวัติอาชญากรรม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายไดตรวจสอบบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั ซึง่ กําหนดโทษอาญาทีม่ โี ทษปรับ
สถานเดียวหรือที่มีโทษปรับ หรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ และกําหนดใหมีการเปรียบเทียบได ทั้งที่
โดยสภาพแลวไมกระทบโดยตรงตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชน เพือ่ จะเปลีย่ น
เป น ความผิ ด ทางพิ นั ย แทนความผิ ด อาญา ซึ่ ง การพิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายดั ง กล า ว
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบวา กฎหมายหลายฉบับมีการกําหนดโทษอาญาทัง้ ทีไ่ มใชความผิดรายแรง
ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดโทษอาญาสํ า หรั บ กฎหมายที่ จ ะตราขึ้ น ในอนาคต๒
และมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ กฎหมายจํานวนมากมีบทบัญญัติ
ที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัยและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเปนการสรางภาระ
และตนทุนทีไ่ มจาํ เปนแกประชาชน จึงเห็นควรวางแนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อใหหนวยงานถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการปรับปรุงกฎหมายใหดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulations for
Better Life) จึงไดเสนอขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับแนวทางการรางกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาเพื่อดําเนินการ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) เห็นชอบหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมาย
ที่จะตราขึ้นในอนาคต รวม ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม ๒) เปนกรณีทไี่ มสามารถใชมาตรการอืน่ ใดเพือ่ บังคับใชกฎหมาย
อยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ ๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับ
สถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําใหคดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางกวางขวาง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธกี ารอืน่ แทนการปรับ
และใหดาํ เนินการตอไปตามกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย เพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษอาญา
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีใ่ นการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่ศาลปกครองเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่ศาลปกครองเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอํานาจหนาที่
ออกระเบียบเกีย่ วกับเงินคาตอบแทนพิเศษและสิทธิและประโยชนอนื่ ของขาราชการตุลาการศาลปกครอง
ขาราชการฝายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจางของสํานักงานศาลปกครอง ซึ่งจะเปน
การสรางขวัญและกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรศาลปกครองในพื้นที่พิเศษ
ที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจที่มีความเรงดวน หรือมีความเหนื่อยยากมากกวาการปฏิบัติงาน
ตามปกติทั่วไป อันเปนผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจในการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง
และกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว
แมในพืน้ ทีพ่ ิเศษที่มีความเสี่ยงภัยสูง

รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. …. ตามทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรือ่ งดวน แลวดําเนินการตอไปได ทัง้ นี้ สําหรับวันปดประชุมในรางพระราชกฤษฎีกา
ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. ใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรรับไปพิจารณา แลวแจงผลใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวน กอนนํา
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไป
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ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กําหนดใหในปหนึง่ มีสมัยประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ สวนวันเริม่ สมัยประชุม
สามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ใหเปนไปตามทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรกําหนด และเนือ่ งจากไดมพี ระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมกี ารเรียกประชุมรัฐสภา
เพือ่ ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก โดยใหถอื เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ ตัง้ แต
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตอมาสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน
เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม
ดังนี้
ปที่
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

๒. ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะสิน้ กําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ตามสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แตโดยทีย่ งั มีรา งพระราชบัญญัตทิ คี่ า งการพิจารณา
อยูในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ประกอบกับขณะนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยูระหวางการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร
ซึ่ ง ตามปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กําหนดใหวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จึงยังมีกิจการที่รัฐสภา
จะตองประชุมปรึกษากันอยูอ กี ดังนัน้ จึงเห็นสมควรทีจ่ ะขยายเวลาการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่หนึ่งออกไปอีก สําหรับวันปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
ตามรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. นั้น
เห็นสมควรใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรรับไปพิจารณา จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกา
รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ และให ส  ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
และรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ทัง้ นี้ รางพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษประเภทที่ ๕ สําหรับผูปวยที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพ และผูประกอบกิจการ
ดานเกษตรกรรม กําหนดหลักเกณฑในการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภทที่ ๕ เฉพาะกัญชา
และกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง เพื่อใหผูปวย
ที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพสามารถเขาถึงการใชกัญชาทางการแพทยไดอยางทั่วถึง
และเพือ่ ใหประชาชนมีสว นรวมในการพัฒนาองคความรู และตอยอดกัญชาทางการแพทยเพือ่ ประโยชน
ของประชาชน รวมทัง้ แกไขปญหาการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวเปนเวลานาน ซึง่ ทําใหสนิ้ เปลือง
งบประมาณและสถานที่ในการเก็บรักษา
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมาย
และเปดเผยสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย รวมทัง้
จั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมายตามแนวทางมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เรือ่ ง การดําเนินการเพือ่ รองรับและขับเคลือ่ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดเผยแพร
ผลการรับฟงความคิดเห็นพรอมกับการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหประชาชน
ไดรับทราบแลว
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหผูปวยที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย ผูป ระกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือหมอชาวบาน ผูป ระกอบกิจการ
เกีย่ วกับการผลิตดานเกษตรกรรมและเกษตรกรทีด่ าํ เนินการผลิตภายใตความรวมมือกับผูร บั อนุญาตผลิต
ซึง่ ยาหรือผลิตภัณฑสมุนไพร และบุคคลอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนด สามารถไดรับใบอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๕ ได
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๒. กําหนดใหในกรณีทมี่ กี ารยึดหรือริบยาเสพติดใหโทษ เมือ่ ไดมกี ารตรวจชนิดและปริมาณ
แลววาเปนยาเสพติดใหโทษแลว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได
๓. กําหนดใหภายในระยะเวลา ๕ ปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบงั คับ การนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภทที่ ๕ เฉพาะกัญชาเพือ่ ประโยชนทางการแพทย
และการรักษาผูปวยจะสามารถนําเขาไดเฉพาะเมล็ดพันธุ ยกเวนกรณีหนวยงานของรัฐ ผูปวยเดินทาง
ระหวางประเทศ หรือผูที่มีวัตถุประสงคดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (มาตรา ๒
แหงพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัตใิ หพระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับตัง้ แต
วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป โดยพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ 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
---------------------------------------

๔๗

