
พ.ค. - มิ.ย. ๖๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๑

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี                   
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๗ เร่ือง ดังน้ี
  ๑. รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  ๒. หลักการของรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไร
มาแบงปนกัน และรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ….
  ๓. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ....
  ๔. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แกไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย)   
  ๕. รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๖. รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ….
   ๗. รางพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎกีา
ปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 รางพระราชบญัญตัคิุมครองและสงเสรมิภมูปิญญาการแพทยแผนไทย (ฉบบัที ่ ..)  
พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                
ตรวจพิจารณา โดยใหนําไปรวมพิจารณากับรางพระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๔ เมษายน ๒๕๖๐) ซึ่งอยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในคราวเดียวกัน โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
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 ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. …. ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. แกไขความหมายของคํานิยาม “ผูอนุญาต” จากเดิม หมายความวา ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เปน “ผูอนุญาต หมายความวา อธิบดีกรมการแพทย
แผนไทย และการแพทยทางเลือก หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย”
  ๒. กาํหนดใหเพิม่คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามทัว่ไป และคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม
เฉพาะของกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิรวมถงึเพิม่ “คณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคณุวุฒิ”และกาํหนด
หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ และวิธีการสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเสนอตอรัฐมนตร ี               
วาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
  ๓. กําหนดใหเพิ่มกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม             
ภมูปิญญาการแพทยแผนไทยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหองคประกอบของคณะกรรมการคุมครอง               
และสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทยมีองคประกอบเทาท่ีเหลืออยู กรณียงัไมมกีารแตงตัง้กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
 ๔. แกไขเพิ่มเติมหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยในการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการคัดคานการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยสวนบุคคลหรือของชุมชน
  ๕. แกไขเพิ่มเติมการนําตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตํารับยาแผนไทยของชุมชน                
ไปขออนุญาตตามกฎหมายอื่น เชน การนําไปขอจดแจง การแจงรายละเอียด หรือการขอข้ึนทะเบียน                
และขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรตามกฎหมายวาดวยผลติภณัฑสมนุไพรเพ่ิมเตมิ จากเดิมทีกํ่าหนดไว
เฉพาะการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายวาดวยยา จะตองยื่นคําขอรับอนุญาต                    
การใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ                           
ในพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๖. กาํหนดบทเฉพาะกาล เน่ืองจากมีการแกไขเพ่ิมเตมิหลกัการบางประการตามพระราชบัญญตัิ
คุมครองและสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสามารถใชบงัคับตอไปไดเทาทีไ่มขดั
หรือแยงกับกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมนี้
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๒๓

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 หลักการของรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหา
รายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน และรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบหลักการของรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายได
หรือกําไรมาแบงปนกัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยใหเพิ่มรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเปนผูรกัษาการตามรางกฎหมายนี ้และใหสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ….                   
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมท้ังความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ                  
ไปประกอบการยกรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไร
มาแบงปนกัน กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
  ๒. มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและกระทรวง 
มหาดไทยรวมกนัเปนหนวยงานเจาของเร่ืองในการนําหลกัการของรางกฎหมายตามขอ ๑. ไปดาํเนินการ
รับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากรางกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหสงผลการดาํเนนิการดงักลาวใหสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการยกรางกฎหมายดังกลาวตอไป
  ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอวา
  ๑) โดยท่ีปจจุบันไดมีการจัดตั้งองคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันขึ้น
ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งบางสวนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและบางสวนดําเนินการ
ในรปูคณะบคุคลทีม่ไิดจดัต้ังขึน้ตามกฎหมาย ทาํใหการกํากบัดแูลของรัฐไมสามารถทําไดโดยทัว่ถงึ และมี
องคกรจํานวนมากท่ีอางวาเปนองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน แตกลับดําเนินการ
ในลักษณะท่ีเปนการหารายไดมาแบงปนกันในระหวางผูรวมดําเนินการโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ซึ่งเปนการหลอกลวงประชาชน รวมทั้งมีองคกรจํานวนมากที่รับเงินหรือทรัพยสินของบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย หรือมิไดจดทะเบียนจัดตั้งในราชอาณาจักรไทยมาใช
ในการดําเนินกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน หรือสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในราชอาณาจักรเอง
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  ๒) นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศึกษากฎหมาย             
วาดวยการดําเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันของตางประเทศ เพื่อหา
หลักการท่ีเหมาะสมมาใชในการยกรางกฎหมายในทํานองเดียวกันของประเทศไทย แลวนําเสนอตอ
คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา ซึง่ตอมารองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณ ุเครอืงาม) ไดจดัประชมุสวนราชการ          
ที่เก่ียวของ เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการยกรางกฎหมายดังกลาว และไดมอบใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทาํและเสนอหลักการของรางกฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพือ่พจิารณา
ตอไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดเสนอหลักการของรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงาน               
ขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันมาเพื่อดําเนินการ
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอวา
  ๑) โดยที่ปญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในปจจุบันไมวาจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข ความเหลื่อมลํ้า หรือปญหา
ในดานอืน่ ๆ  มคีวามซับซอนมากข้ึนกวาในอดีตเปนอยางมาก ทาํใหหนวยงานของรัฐไมสามารถจัดการ
กับปญหาเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยในประเทศที่พัฒนาแลว ภาครัฐจะใหความสําคัญในการสงเสริม
และพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม ซึ่งจะมีสวนชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
และชวยลดภาระคาใชจายดานงบประมาณของหนวยงานของรัฐในการดําเนินงานดานตาง ๆ
  ๒) โดยที่ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคกร              
ภาคประชาสงัคมในภาพรวมเปนการเฉพาะ ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๔๓ 
บัญญัติใหบุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดงีาม ทัง้ของทองถิน่และของชาติ จดัการ บาํรงุรกัษา และใชประโยชน
จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม และความหลากหลายทางชวีภาพอยางสมดลุและยัง่ยนื เขาชือ่กนั            
เพือ่เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดาํเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชมุชน หรอืงดเวน
การดาํเนินการอนัใดอนัจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสขุของประชาชนหรอืชมุชน และไดรบัแจงผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว และจดัใหมรีะบบสวัสดกิารของชุมชน และมาตรา ๗๘ บญัญตัใิหรฐัพงึสงเสริม             
ใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      
อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ และมสีวนรวมในการพฒันาประเทศดานตาง ๆ  การจดัทาํบรกิาร
สาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ รวมตลอดทัง้การตดัสนิใจทางการเมอืง และการอืน่ใดบรรดาทีอ่าจมผีลกระทบตอ
ประชาชนหรือชมุชน ดงันัน้ เพ่ือใหองคกรภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยนื
รวมกับภาครัฐและภาคสวนอืน่ โดยการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และสรางความเขมแขง็ขององคกร       
ภาคประชาสงัคม ซึง่จะมสีวนสาํคญัในการพฒันาประเทศอยางยัง่ยนื รวมทัง้เพือ่ใหสอดคลองกบับทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว จงึมคีวามจําเปนทีจ่ะตองมกีฎหมายเก่ียวกบัการสงเสริม
และพฒันาองคกรภาคประชาสงัคมเปนการเฉพาะ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ

21-53-MAC6.indd   2421-53-MAC6.indd   24 6/17/21   11:40 AM6/17/21   11:40 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๖๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๕

 สาระสําคัญของเรื่อง คือ
 ๑. หลักการของรางกฎหมายวาดวยการดําเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงหารายได     
หรือกําไรมาแบงปนกัน
  ๑.๑ ใหมกีฎหมายกลางในระดบัพระราชบญัญัตขิึน้เพือ่กาํกับการดาํเนนิงานขององคกร
ทีไ่มแสวงหารายไดหรอืกาํไรมาแบงปนกนัในประเทศไทยใหเปนไปอยางถกูตองตามทาํนองคลองธรรม 
เปดเผย โปรงใส เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง ปราศจากไถยจิตแอบแฝง
อนัเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะ ตลอดจนรกัษาความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
  ๑.๒ กําหนดใหอธิบดีกรมการปกครองเปนผู รับจดแจงองคกรท่ีไมแสวงหารายได            
หรือกําไรมาแบงปนกัน
  ๑.๓ กําหนดใหองคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันจะดําเนินกิจกรรม
ในประเทศไทยไดตอเมื่อไดจดแจงตอผูรับจดแจง และเมื่อไดรับจดแจงแลวใหองคกรดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐตามกฎหมายวาดวยการนั้น
   ๑.๔ กาํหนดใหองคกรทีไ่มแสวงหารายไดหรอืกาํไรมาแบงปนกันทีจ่ดแจงตองดาํเนนิการ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการจัดตัง้และการดําเนินกิจการขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรอืกําไรมาแบงปนกนั
แตละแหง และที่บัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติน้ีเปนการเฉพาะแลว ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
   ๑.๕ ใหเปนหนาที่ขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกันที่ตองเปดเผย
แหลงที่มาและจํานวนของเงินหรือทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในแตละป และตองยื่นแบบ
รายการภาษีเงินไดทุกปดวย
   ๑.๖ กาํหนดใหองคกรทีไ่มแสวงหารายไดหรอืกําไรมาแบงปนกัน จะรบัเงนิหรอืทรพัยสนิ
จากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม มีสัญชาติไทยหรือมิได จดทะเบียนจัดตั้ง
ในราชอาณาจักรไทย มาใชในการดําเนินกิจกรรมในประเทศไทยไดเฉพาะกิจกรรมที่รัฐมนตร ี                     
วาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และตองรายงานผลการรับและใชจายเงินหรือทรัพยสินดังกลาว 
รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละปดวย
   ๑.๗ กําหนดใหองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไรมาแบงปนกัน ตองเสนอรายงาน
การสอบบัญชีโดยผู สอบบัญชีรับอนุญาตตอผู รับจดแจงภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญช ี
และใหผูรับจดแจงเผยแพรรายงานการสอบบัญชีดังกลาวในระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง
   ๑.๘ กําหนดบทลงโทษอาญาแกผู ดําเนินการองคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกําไร             
มาแบงปนกันในประเทศไทยโดยมิไดจดแจงตอผูรับจดแจง
   ๑.๙ สมควรกําหนดใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัน้ีิ
   ๑.๑๐ สมควรมีกฎหมายสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององคกรท่ีไมแสวงหา
รายไดหรอืกาํไรมาแบงปนกนัทีไ่ดจดแจงตามพระราชบญัญตันิี ้เพือ่ใหการสงเสรมิและสนบัสนนุองคกร
ที่ดําเนินการอันเปนประโยชนแกสังคมโดยรวม
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๒. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม พ.ศ. ….
   ๒.๑ กาํหนดใหมคีณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาองคกรภาคประชาสงัคม ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๖ คน ไดแก ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
ผูอาํนวยการสถาบันพัฒนาองคกรชมุชน และเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิกรรมการผูแทน
องคกรภาคประชาสังคม จํานวน ๗ คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน และมีผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ
   ๒.๒ กําหนดใหคณะกรรมการตามขอ ๒.๑ มีอํานาจหนาที่ตาง ๆ เชน กําหนดนโยบาย 
ยทุธศาสตร และแผนงานการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม เสนอความเห็นและใหคาํปรึกษา
เกีย่วกับการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมตอรัฐมนตรี สวนราชการ หนวยงาน และองคกร
ภาคประชาสังคม จัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมตอรฐัมนตรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
   ๒.๓ กําหนดใหมีสํานักงานสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูในกํากับของ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งกําหนดใหมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม 
โดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามขอ ๒.๑
   ๒.๔ กาํหนดใหองคกรภาคประชาสงัคมทีจ่ะไดรบัการสนบัสนนุตามรางพระราชบญัญตันิี้
จะตองจดแจงตอสํานักงานสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคมกอน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยันเรศวร พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
  ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให
รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
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๒๗

  ๒. ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับความเห็นของสํานัก
งบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย
  ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 
โดยเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยนเรศวรทีเ่ปนสวนราชการ เปนมหาวิทยาลัยทีม่ฐีานะเปนหนวยงาน            
ในกํากับของรัฐ (สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ) ที่ยังคงมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น รายละเอียดดังนี้
  ๑. กาํหนดใหมหาวทิยาลัยเปนหนวยงานในกํากบัของรฐัทีไ่มเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดนิ กฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
  ๒. กําหนดใหกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับการคุมครอง                
และประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
 ๓. กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่กระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่กฎหมาย
กําหนดไว เชน อํานาจในการซ้ือ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชา
ซือ้ จาํหนาย และแลกเปลีย่น หรอืทํานิตกิรรมใด ๆ เพือ่ประโยชนแกกิจการของมหาวิทยาลยั ตลอดจน             
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสิน                 
ของมหาวิทยาลัย อาํนาจในการกูยมืเงินและใหกูยมืเงิน โดยมีหลกัประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน ถอืหุน               
เขาเปนหุนสวน และลงทนุหรอืรวมลงทนุ และอาํนาจในการออกพนัธบตัรหรอืตราสารอืน่ใดเพือ่การลงทนุ                 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอํานาจในการกําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมท้ัง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน และประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 ๔. กําหนดใหรายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน         
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือกฎหมายอื่น
  ๕. กําหนดใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่ใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ไมอยู 
ในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับทางปกครอง บุคคลใดจะยกอายุความ
หรอืระยะเวลาในการครอบครองขึน้เปนขอตอสูกบัมหาวทิยาลยัในเรือ่งทรพัยสนิของมหาวทิยาลยัมไิด
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  ๖. กําหนดใหมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย กําหนด             
การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทั้งดานการบริหารงาน บุคคล การเงิน และวิชาการ 
ซึ่งมีองคประกอบเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป และจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดรับแตงตั้งใหมอีกได
  ๗. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผู บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดี ตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี
มอบหมายก็ได  โดยอธิการบดีมวีาระการดํารงตาํแหนงคราวละ ๔ ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระมิได
  ๘. กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน   
สวนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในขอบังคับ               
ของมหาวิทยาลัย และตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบบัญชี และใหมีการเผยแพรบัญชีที่ไดรับรองแลว               
ในรายงานประจาํป รวมทัง้กาํหนดใหรฐัมนตรมีหีนาทีกํ่ากบัดแูลกจิการของมหาวทิยาลยัใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
 ๙. กําหนดใหโอนบรรดาขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวทิยาลยั และลกูจางของมหาวทิยาลยันเรศวรตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยันเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓                   
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาเปนขาราชการ ลูกจางของ
สวนราชการ พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และลกูจางของมหาวิทยาลยัตามพระราชบัญญตัน้ีิ
  ๑๐. กาํหนดเก่ียวกับการปรับเปล่ียนสถานภาพขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 
เปนพนกังานมหาวิทยาลยั โดยกาํหนดใหตองแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลยั
หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ แตหากขาราชการ
หรือลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งมิไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย ใหยังคงสถานะความเปนขาราชการหรือลูกจางประจําของสวนราชการตอไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
 ๑๑. กําหนดใหพนักงานของมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไดรับเงินเดือน 
คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูกอนเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๙

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                       
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่เตมิอตัราดอกเบีย้ในกฎหมาย) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง               
และพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ทัง้นี ้รางพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
ไดแก อตัราดอกเบ้ียทีม่ไิดกาํหนดโดยนิตกิรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชดัแจง และอัตราดอกเบ้ียผดินัด 
โดยปรับจากอัตราคงท่ีรอยละเจ็ดคร่ึงตอป เปนรอยละสามตอป และรอยละหาตอปตามลําดับ 
และกําหนดฐานการคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในหนี้ที่เจาหนี้กําหนดใหลูกหนี้ผอนชําระเปนงวด 
เพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพการณและสภาพเศรษฐกจิในปจจบุนัและเพือ่ใหเกดิความเปนธรรมในสงัคม
และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  ๑. แก ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบ้ียที่มิ ได กําหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย                             
อนัชดัแจง โดยปรับจาก “อตัรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” เปน “อตัรารอยละสามตอป” โดยอาจปรับเปล่ียน
ใหลดลงหรือเพิ่มขึ้นไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
  ๒. แกไขเพ่ิมเติมอตัราดอกเบ้ียผดินดั โดยปรับจาก “อตัรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” เปน “อตัรา
ที่กําหนดตามมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บวกดวยอัตราเพ่ิมรอยละสองตอป” 
(เทากับอัตรารอยละ ๕ ตอป)
  ๓. กําหนดฐานการคํานวณดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้ในหนี้ที่เจ าหนี้กําหนดใหลูกหนี้                 
ผอนชําระเปนงวด โดยกําหนดใหเม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหน้ีในงวดใด เจาหน้ีอาจคํานวณจํานวน
ดอกเบี้ยผิดนัดไดเฉพาะจากตนเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดแลวเทานั้น
  ๔. กําหนดบทเฉพาะกาลใหบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใชแกการคิดดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดเวลาชําระตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้                   
ใชบงัคบั แตไมกระทบกระเทอืนถงึการคดิดอกเบีย้ในระหวางชวงเวลากอนทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบงัคบั                        
แตจะมีผลใหขอตกลงท่ีกําหนดใหเจาหน้ีคํานวณดอกเบ้ียจากตนเงินที่คางชําระท้ังหมดตกเปนโมฆะ
ทันทีที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

รางพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธาน
รฐัสภาทราบดวยวา รางพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ดตราขึน้เพือ่ดาํเนนิการตามหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยกําหนดใหมสีถานะ
เปนกฎหมายกลาง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ           
ที่เปนขอมูลขาวสารสาธารณะซึ่งอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ กําหนด
มาตรการคุมครองขอมูลความม่ันคงของรัฐและขอมูลอันเปนความลับของราชการ กําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับขอมลูขาวสารสวนบคุคลและการเปดเผยขอมลูขาวสารดงักลาว กาํหนดหลกัเกณฑการสงมอบ        
เก็บรกัษา และเปดเผยเอกสารจดหมายเหต ุและกําหนดระยะเวลาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  
ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยจดหมายเหตุแหงชาติ รวมทั้งปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหมีความเหมาะสม เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้
  ๑. กําหนดใหกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการมีสถานะเปนกฎหมายกลาง
  ๒. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ขอมูลขาวสารของราชการ” “หนวยงานของรัฐ”                 
และ “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” เพิ่มบทนิยามคําวา “ขอมูลขาวสารสาธารณะ” และยกเลิกบทนิยาม
คําวา “บุคคล”
  ๓. กําหนดใหคนตางดาวและบุคคลผูไดรับแตงตั้งใหกระทําแทนคนตางดาวมีสิทธิเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัตินี้เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
  ๔. กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารสาธารณะอยางนอยดังตอไปนี ้                 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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๓๑

   (๑) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
   (๒)  สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
   (๓)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีจดัใหมขีึน้โดยสภาพอยางกฎ เพ่ือใหมผีลเปนการท่ัวไปตอเอกชน                
ที่เกี่ยวของ
  ๕. กาํหนดใหหนวยงานของรัฐเผยแพรหรอืเปดเผยขอมลูขาวสารสาธารณะผานระบบดิจทิลั 
ทัง้นี ้เมือ่คณะกรรมการพัฒนารฐับาลดจิทิลัตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานและการใหบรกิารภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัลไดกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑการเผยแพร หรือเปดเผยขอมูลขาวสารแลว               
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
  ๖. กําหนดใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจะไมจัดหาขอมูลขาวสารใหก็ได หากปรากฏ
อยางชัดแจงหรือมีพฤติการณของผูยื่นคําขอวา ผูนั้นขอขอมูลเปนจํานวนมาก หรือบอยคร้ังโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร หรือมีลักษณะเปนการกอกวนการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ หรือมีผลเปน
การสรางภาระจนเกินสมควรแกหนวยงานของรัฐ หรือเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
  ๗. กาํหนดใหผูใดเหน็วาหนวยงานของรฐัไมประกาศขอมลูขาวสาร หรอืไมจัดขอมลูขาวสาร
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแกตน หรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย                       
ของคณะกรรมาธิการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี                   
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหมีสิทธิรองเรียน                  
ตอคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ รวมถงึกรณทีีห่นวยงานของรฐัสงขอมลูขาวสารสาธารณะ                    
ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตถูกปฏิเสธ
  ๘. กําหนดใหขอมูลขาวสารของราชการท่ีหากเปดเผยแลวอาจมีการนําไปใชในทางท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยและขอมูลดานการถวายความปลอดภัยจะเปดเผย
ไมได
   ๙. กําหนดใหขอมูลขาวสารของราชการท่ีเปนขอมูลความมั่นคงของรัฐดานการทหาร                
และการปองกันประเทศ ดานการขาวกรอง ดานการปองกันและปราบปรามการกอการราย                       
ดานการตางประเทศที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ดานการรักษาความปลอดภัยบุคคลและขอมูล
ความมั่นคงของรัฐดานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด จะเปดเผยไมได
  ๑๐. กาํหนดใหการพจิารณาคดใีนศาลในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัขอมลูขาวสารทีห่ามเปดเผย ใหศาล
พิจารณาเปนการลับ และหามเปดเผยเนื้อหาสาระของขอมูลและวิธีการไดมาซึ่งขอมูลทั้งหมด                 
หรือแตบางสวนในคําพิพากษาหรือคําสั่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
ตอความมั่นคงของรัฐ แตใหศาลรับฟงขอมูลขาวสารนั้นเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
  ๑๑. กําหนดใหขอมูลขาวสารของราชการที่หากเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหาย                   
ตอความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ หรือการเงินการคลังของประเทศ
หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได
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  ๑๒. การพิจารณาเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีคําสั่งมิใหเปดเผยในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย  และขอมูลดานการถวายความปลอดภัย                        
และในกรณีขอมูลขาวสารของราชการท่ีเปนขอมูลความม่ันคงของรัฐดานการทหาร และการปองกัน
ประเทศ ดานการขาวกรอง ดานการปองกันและปราบปรามการกอการราย ดานการตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ดานการรักษาความปลอดภัยบุคคลและขอมูลความมั่นคงของรัฐดานอื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด จะตองดําเนินกระบวนการพิจารณาเปนการลับ สวนการพิจารณา
ที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยตามมาตรา ๑๕ ใหดําเนินกระบวนพิจารณาโดยมิให
ขอมูลขาวสารนั้นเปดเผยแกบุคคลอื่นใดที่ไมจําเปนแกการพิจารณา
  ๑๓. กาํหนดใหในกรณทีีเ่จาหนาทีข่องรฐัมคีาํสัง่ไมใหเปดเผยขอมลูขาวสารใดตามมาตรา ๑๓/๑ 
มาตรา ๑๓/๒ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําสั่งไมรับฟงคําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ 
ผูนัน้อาจอทุธรณตอคณะกรรมการวินจิฉยัการเปดเผยขอมลูขาวสารภายใน ๑๕ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจง
คําสั่ง
  ๑๔. กาํหนดใหโอนหนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการผูเชีย่วชาญและพนกังานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เฉพาะที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยู                          
ในความครอบครองหรอืควบคมุดแูลของหนวยงานของรฐั รวมทัง้การพจิารณาเรือ่งรองเรยีน การไกลเกลีย่    
การสั่งลงโทษปรับทางปกครอง และการดําเนินการอื่นที่จําเปนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารดังกลาว มาเปน
ของคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการหรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
แลวแตกรณี
  ๑๕. กาํหนดใหมคีณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ โดยมีอาํนาจหนาทีใ่นการกํากบั
ดแูลใหคาํแนะนาํ และคาํปรกึษาเกีย่วกบัการดาํเนินการของเจาหนาทีข่องรฐัหรอืหนวยงานของรฐั หรอื
ตอบขอหารือแกประชาชนเก่ียวกับการปฏิบตัติามพระราชบัญญตันิี ้เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา
และการออกกฎกระทรวงหรอืระเบยีบ เสนอความเหน็ตอนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรีในการกาํหนด
นโยบายหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารของราชการ พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด
เร่ืองรองเรียน จดัทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบตัติามพระราชบัญญตันิีเ้สนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบตัหินาท่ีอืน่
ตามท่ีกาํหนดในพระราชบัญญตันิี ้และดําเนินการเร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  ๑๖. กําหนดให มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเป ดเผยข อมูลข าวสารสาขาต าง ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร คําสั่ง               
ไมรับฟงคําคัดคาน คําสั่งไมแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล และอํานาจหนาที่อื่น
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร ผูอุทธรณอาจฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยนั้น คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนใหเปนที่สุด 
แตคูกรณีอาจคัดคานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนไดโดยทําเปนคํารองขออนุญาต
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๓๓

อุทธรณไปพรอมกับคําอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ศาลปกครองชั้นตน
ไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง ทั้งนี้ ใหรอการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองช้ันตนไว
จนกวาจะพนระยะเวลาขออนุญาตอุทธรณ หรือศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไมอนุญาตใหอุทธรณ 
แลวแตกรณี

 รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีห่นึง่ 
พ.ศ. ….

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชกฤษฎีกาเรยีกประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามญั
ประจาํปครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. ตามทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
  ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอวา
  ๑. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๑ บญัญัตใิหในปหนึง่มสีมยัประชมุสามญั
ของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพือ่ใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก เปนวันเริม่สมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีห่นึง่ สวนวนัเริม่สมยั
ประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองใหเปนไปตามที่สภาผู แทนราษฎรกําหนด และเน่ืองจากไดมี                    
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรก โดยใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึง ตั้งแตวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที ่๑ พฤศจิกายน เปนวันเริม่สมยัประชมุ
สามญัประจาํปครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรฐัมนตรไีดมมีตริบัทราบแลว (มตคิณะรฐัมนตร ี๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้

ปที่    สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที ่๑  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๒

๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ – ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓

๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๓ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๔

๓   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๔  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๔ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๕

๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๖

๒. บัดนี้ ไดมีพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังที่สอง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดงันัน้ สมควรทีจ่ะใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีห่นึง่สาํหรบั              
ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ   
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๓๔จุ ล นิิ ติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ....                   
และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. ....  

 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชกฤษฎีกาเรยีกประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา 
พ.ศ. .... (ตั้งแตวันที ่๗ เมษายน ๒๕๖๔) และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา 
พ.ศ. .... (ตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔) ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาเปนการลวงหนาแลว และใหดําเนินการตอไปได
  สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา ตามท่ีไดมพีระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมยัวสิามญั
แหงรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัง้แตวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๔ ประธานรฐัสภาจงึไดมคีาํสัง่ใหนดัประชมุรวมกนั
ของรัฐสภาคร้ังท่ีหน่ึง (สมัยวิสามัญ) วันพุธท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และคร้ังท่ีสอง (สมัยวิสามัญ)             
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และไดมีพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
  สาํนกัเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรแจงวา ในการประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไดมีการพิจารณาเร่ืองดวน รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑) และรางพระราชบัญญัติการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ในวาระท่ีสามเสร็จสิ้นแลว และไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ในวาระที่สองเพียงบางมาตรา โดยที่ประชุมไมไดมีการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมายยาเสพติด 
และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระท่ีสาม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแตอยางใด
  ดังนั้น เพื่อใหที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสามใหแลวเสร็จ เพื่อประโยชนแหงรัฐตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงมีความจําเปนในการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภาในชวงระหวาง
วนัพุธที ่๗ และวันพฤหสับดทีี ่๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพือ่ใหรฐัสภาไดประชมุรวมกนัพิจารณารางกฎหมาย
ดังกลาว
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๕

สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม                
การพจิารณารางพระราชบัญญตั ินอกจากน้ี ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี
ประจําสัปดาหไดทางส่ือออนไลนของวฒุสิภา Senate Media Society - สือ่ดจิทิลัวฒุสิภาไทย ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา   

     --------------------------------------- 
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