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จุลนิติ

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
 
   ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�า้มันและน�้ามันปาล์ม พ.ศ. ....        

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (กษ.)	 เสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงการคลงั	กระทรวงพาณิชย์	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปประกอบการพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 	 	 ๒.	ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
		 	 	 ๓.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน�า้มันแห่งชาติ	ก�าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนปาล์ม
น�้ามันและน�้ามันปาล์มขึ้นในส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กษ.	 ก�าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องในอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มทัง้ระบบ	ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการโรงงาน
สกัดน�้ามันปาล์มน�าเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ	ก�าหนด	และก�าหนด
บทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มหากไม่ปฏิบัติหรือกระท�า
การฝ่าฝืนบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
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   ร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
     
   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ตามที่
ส�านักงาน	 กสทช.	 เสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา	ก่อนเสนอสภานติิบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ในส่วนของคุณสมบัติ
ทั่วไปของ	กสทช.	การพ้นจากต�าแหน่งนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระของ	กสทช.	และอ�านาจ
หน้าที่ของ	กสทช.	 เช่น	ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพ
ในการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมใิห้ถกูเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบกจิการ	ด�าเนินการในฐานะหน่วยงานอ�านวยการของรฐั
ในกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ	 รัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศ	
และด�าเนินการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ขอความเหน็ชอบการให้สัตยาบนัสนธสัิญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลยีร์
โดยสมบรูณ์ และร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองการด�าเนนิงานขององค์การสนธสิญัญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....   
      
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
						 	 ๑.	เห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ	และให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป	ทั้งนี้	การเสนอสนธิสัญญา
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงาน
ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	พ.ศ.	....	
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	 	 	 ๒.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองการด�าเนินงานขององค์การสนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองนวิเคลียร์โดยสมบรูณ์	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีสนอ
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของส�านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
พิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 	 	 ๓.	มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
	 	 	 ๔.	มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�าสตัยาบนัสารเพือ่ให้สนธสิญัญาฯ	มผีลผกูพนั
ตามสนธิสัญญาฯ	 ท้ังนี้	 ให้ย่ืนสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบสนธิสัญญา
ตามข้อ	๑.	และร่างพระราชบัญญัติฯ	ตามข้อ	๒.	ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว	
   สาระส�าคัญของเรื่อง
	 	 	 ๑.	สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์	 มีสาระส�าคัญเป็นการ
ห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์อ่ืน	ๆ	 ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อม	และไม่ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพลเรือน	 และการทหาร	 โดยประเทศที่ให้สัตยาบันจะไม่ด�าเนินการ
ทดลองอาวุธนวิเคลยีร์	หรือระเบดินิวเคลยีร์ในรปูแบบใดกต็าม	ห้ามหรอืระวงัป้องกนัมใิห้มกีารทดลอง
อาวธุนวิเคลียร์ทกุรปูแบบในอาณาเขตประเทศตนเอง	และไม่มส่ีวนร่วมใด	ๆ 	ในการทดลองอาวธุนิวเคลยีร์
ทกุรปูแบบ ทัง้นี ้ก�าหนดให้สนธสิญัญานีม้ผีลใช้บงัคบัในเวลา ๑๘๐ วนัภายหลงัวนัท่ีรฐัภาคทีัง้ปวง
ทีม่รีายชือ่ในภาคผนวก ๒ (จ�านวน ๔๔ ประเทศ ได้แก่	แอลจีเรยี	อาร์เจนตนิา	ออสเตรเลยี	ออสเตรีย	
บังกลาเทศ	เบลเยียม	บราซิล	บัลแกเรีย	แคนาดา	ชิลี	จีน	โคลอมเบีย	เกาหลีเหนือ	อิยิปต์	ฟินแลนด์	
ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	ฮังการี	อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 อิหร่าน	 (สาธารณรัฐอิสลาม)	อิสราเอล	อิตาลี	ญี่ปุ่น
เม็กซิโก	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 ปากีสถาน	 เปรู	 โปแลนด์	 โรมาเนีย	 เกาหลีใต้	 สหพันธรัฐรัสเซีย	
สโลวาเกีย	แอฟริกาใต้	สเปน	สวีเดน	สวิตเซอร์แลนด์	 ตุรกี	ยูเครน	สหราชอาณาจักร	สหรัฐอเมริกา	
เวียดนาม	และซาอีร์)	ท้ายสนธิสัญญาฉบับนี้ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น
	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
		 	 	 	 ๒.๑	ก�าหนดบทนิยามของค�าว่า	“สนธิสัญญา”	และ	“องค์การ”	
		 	 	 	 ๒.๒		ก�าหนดให้พระราชบญัญตัน้ีิมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป	และก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศวันที่ข้อบท
ของสนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้ว	ในราชกิจจานุเบกษา
		 	 	 	 ๒.๓		ก�าหนดให้เอกสทิธ์ิและความคุม้กันแก่องค์การ	ผูแ้ทนของรฐัภาค	ีรวมทัง้ผูแ้ทนส�ารอง
และที่ปรึกษา	 ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู ้แทนส�ารองและที่ปรึกษา
ผูอ้�านวยการใหญ่	ผูต้รวจ	ผูช่้วยตรวจ	เจ้าหน้าทีข่ององค์การ	และผูส้งัเกตการณ์	รวมตลอดถงึทีพั่กอาศัย
สถานที่ท�าการ	กระดาษเอกสาร	หนังสือโต้ตอบของคณะผู้ตรวจ	รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ
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สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจน�ามาเพื่อใช้ในการตรวจที่จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่การด�าเนินงาน	 และการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย	 ตามที่ระบุไว้
ในข้อบทของสนธิสัญญา	ทั้งนี้	 ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย	หรือเข้ามาในประเทศไทย
เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืในการปฏิบตัภิารกจิเกีย่วกบัองค์การสนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลยีร์
โดยสมบูรณ์
		 	 	 ๒.๔	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ	รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน

   รายงานผลการพจิารณาความจ�าเป็นในการตราร่างพระราชบญัญตัพิลงังาน
ทดแทน พ.ศ. ....     
   
  	 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณาความจ�าเป็นในการตราร่างพระราชบญัญตัิ
พลงังานทดแทน	พ.ศ.	....	(พลเอก	อกนษิฐ์	หมืน่สวสัดิ	์สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิกบัคณะ	รวม	๒๘	คน	
เป็นผู้เสนอ)	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า	 ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน	พ.ศ.	 ....	
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้มกีารผลติ	การใช้	และการพัฒนาพลงังานทดแทนอย่างยัง่ยนืและมัน่คง	มกีารลงทนุ
ด้านพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสม	และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	รวมท้ังมกีาร
จัดการด้านพลังงานทดแทนอย่างมีธรรมาภิบาลและมีการกระจายอ�านาจ	เปิดโอกาสให้ชุมชน	ท้องถิ่น	
และประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	นอกจากนี	้การด�าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะพจิารณาการใช้งบประมาณจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานเป็นงบประมาณหลกัในการ
ด�าเนินการ	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบของงบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งมีความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบญัญติัดังกล่าวบางประการ	ตามทีก่ระทรวงพลงังานเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....		และร่างพระราชบัญญติัเงนิคงคลงั	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบบั	ตามทีก่ระทรวงการคลงั	(กค.)	
เสนอ	และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 	 	 	 ๑.๑	 เพิ่มเติมอ�านาจ	กค.	 ในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	 โดยการ
กู้เงินดังกล่าวจะต้องน�าส่งคลัง
	 	 	 	 ๑.๒	 ก�าหนดให้การกู ้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้กู ้เป็นเงินบาท	
และด�าเนินการด้วยวิธีการออกตั๋วเงินคลัง	(T-bill)	หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเท่านั้น
	 	 	 	 ๑.๓	 ก�าหนดกรอบวงเงนิกู้เพือ่บรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั	โดย	กค.	จะมหีนีค้งค้าง
เพื่อบริหารสภาพคล่อง	ณ	ขณะใดขณะหน่ึงได้ไม่เกินร้อยละ	๕	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
	 	 	 	 ๑.๔	 ก�าหนดให้การช�าระหนีต้้นเงนิ	T-bill	หรอืตราสารหนีร้ะยะสัน้ให้ช�าระจากเงนิคงคลงั
เท่านั้น	และให้	กค.	ช�าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ
	 	 	 	 ๑.๕	 ก�าหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ	 กค.	 สามารถออก	 T-bill	 หรือตราสารหนี้
ระยะส้ันเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวหรือเพื่อชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปก็ได้	 ทั้งนี้	 การกู้เงิน
ดังกล่าวจะต้องไม่เกินจ�านวนหนี้ที่ค้างช�าระและจ�านวนเงินคงคลังที่ได้จ่ายไป
	 	 	 ๒.	ร่างพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	ก�าหนดให้อ�านาจ	กค.	ในการสัง่จ่ายเงนิ
จากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่	๒	 เพื่อช�าระคืนต้นเงินกู้ที่	กค.	 กู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

	 	 	 ร่างพระราชบญัญัติส่งเสรมิมาตรฐานผูฝึ้กสอนกฬีาและผูต้ดัสินกฬีา	พ.ศ.	....				
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
	 	 	 ๑.	เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา	พ.ศ.	....	
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
	 	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบสาระส�าคัญ	และกรอบระยะเวลา
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี	้มีสาระส�าคัญคือ	
	 	 	 เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา	
ในการส่งเสริมให้ผู้ที่จะท�าหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรม	ได้รับ
การรบัรองมาตรฐานหรอืเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัทีเ่พยีงพอทีจ่ะยนืยนัถงึความรู้
ความสามารถของผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬาในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ในแต่ละชนิดกีฬา	และผูกพันตนอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา	
ทั้งยังเป็นการพัฒนา	ยกระดับคุณภาพ	 เสริมสร้างมาตรฐานของผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 เพื่อให้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่	สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกีฬาอย่างกว้างขวาง

   รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	(ฉบบัที	่..)	
พ.ศ.	....	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....				

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	....	เกีย่วกบักรณข้ีาราชการตลุาการซ่ึงมอีายคุรบ	๖๕	ปีบรบิรูณ์ต้องเข้ารบัการประเมนิสมรรถภาพ
ทั้งทางร่างกายและความสามารถ	ด้านการฟังและสายตา	ตลอดจนการประเมินด้านสุขภาพจิตด้วยนั้น
ซึง่การประเมนิสมรรถภาพดงักล่าวได้มกีารตรวจสขุภาพร่างกาย	ประกอบด้วยการตรวจเลอืด	การตรวจ
ระดบัการได้ยนิ	และการตรวจสายตา	เป็นต้น	และมกีารตรวจสขุภาพจติโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง	
มีการประเมินสุขภาพจิตโดยการสัมภาษณ์	 การตอบแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม	 ภาวะซึมเศร้า	
และแบบสอบถามสุขภาพจิตทั่วไป	ตามท่ีส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ	และให้ส่งส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
โดยศาล	 พ.ศ.	 ....	 ที่เห็นควรมีบทบัญญัติของกฎหมายก�าหนดให้ศาลอาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาล
เพื่อด�าเนินการจับกุมหรือควบคุมตัวผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยที่จะหลบหนีไว้ได้	 ซึ่งขณะน้ีส�านักงาน
ศาลยุติธรรมได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลท�าหน้าที่แจ้งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจจบัผู้ต้องหาหรอืจ�าเลยทีห่ลบหนีการปล่อยชัว่คราวของศาลหรอืจับด้วยตนเอง
ในกรณีจ�าเป็น	 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป	ตามท่ีส�านักงานศาลยตุธิรรมเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา	
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....    
	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 พ.ศ.	 ....	
ของกระทรวงอุตสาหกรรม	ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	๒๕๖๐	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
		 	 	 เป็นการก�าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดชลบุรี	และจังหวัดระยอง	และพื้นที่อื่นใด
ที่อยู ่ในภาคตะวันออกตามที่จะได้ก�าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	เพือ่วัตถปุระสงค์ในการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร	
จัดท�าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ	 และก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ....
	 	 	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี ้
	 	 	 ๑.	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ตามทีศ่าลปกครองเสนอ	และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	
โดยให้รับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา	
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 	 	 ๒.	รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่ศาลปกครองเสนอ
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 เพิม่บทบัญญติัให้อ�านาจศาลปกครองด�าเนินกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในคดปีกครองได้	
แก้ไขเพิ่มเติมเหตุที่จะน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตุลาการศาลปกครอง
พ้นจากต�าแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก	 การพ้นจากต�าแหน่ง
อ�านาจหน้าที่	และการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	 (ก.ศป.)	 ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกบัมาตรา	๑๙๘	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิม่เตมิให้ผูต้รวจการแผ่นดนิ
สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๒๓๑	(๒)	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	และแก้ไขเพิม่เตมิให้ผูฟ้้องคดอีาจยืน่ค�าฟ้องโดยส่งทางไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์
โทรสาร	หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด

   รายงานผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่างพระราชบญัญติัแผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ....      
   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนินการปฏริปูประเทศ	พ.ศ.	....	ซึง่ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเหน็ด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ	โดยเห็นควรก�าหนดด้านเพิม่เติมมาตรา	๘	(๑๑)	
รวม	๓	ด้าน	ได้แก่	 (๑)	ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	
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(๒)	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	 (๓)	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ส่วนด้านการเกษตร
และสหกรณ์เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
และด้านการปกครองท้องถิ่น	 และเรื่องระบบราชการ	 เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม	ส�าหรับด้านการศาสนา	 เห็นควรให้
รวมอยู่ภายใต้การปฏิรูปประเทศด้านสังคมหรือการศึกษา	และเรื่องการผังเมืองและการพัฒนาเมือง	
เห็นควรให้มีการก�าหนดเนื้อหาและประเด็นการปฏิรูปให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นก่อน	 รวมทั้งจะรับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เก่ียวกับประเด็นการใช้อ�านาจของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา	 ๒๗	 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	กรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคไม่อาจด�าเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศได้หรือมีเหตุอื่นใดเป็นการเฉพาะเรื่องนั้น	โดยจะน�าไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ตามที่
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ	และแจ้งให้ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ทส.)	เสนอ	และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน	โดยให้รบัความเหน็กระทรวงพลงังาน	ส�านกังานปลดั
ส�านักนายกรัฐมนตรี	ส�านักงานอัยการสูงสุด	และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา	ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
	 	 	 เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และเป็นการขยายขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปถึงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	
เขตไหล่ทวีป	และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ท�ากับต่างประเทศ	
และก�าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก�าหนดมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	น�้า	อากาศ	 เสียงและความสั่นสะเทือน	ดิน	ตะกอนดิน	และสิ่งแวดล้อม
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ในเรื่องอื่น	ๆ	เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปส�าหรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงแหล่งที่มาของเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและต้องมกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีให้สอดคล้องกบั
มาตรา	 ๕๘	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และเพิ่มเติมให้เจ้าของโครงการหรือกิจการ
ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโดยให้น�าส่งเข้ากองทนุ
ก�าหนดให้มกีารควบคมุมลพษิจากแหล่งก�าเนดิ	ก�าหนดค่าธรรมเนยีมในการปล่อยมลพษิและการก�าหนด
อัตราค่าบริการบ�าบัดหรือจ�ากัดน�้าเสีย	ของเสีย	หรือมลพิษอ่ืน	การวางหลักประกันความเสี่ยง
หรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม	และมกีารปรบัปรงุบทก�าหนดโทษโดยเพิม่บทก�าหนดโทษให้สอดคล้อง
กับหลักการที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่	 ซึ่ง	ทส.	 ได้น�าข้อสังเกตของส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามค�าสั่งรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	แล้ว	
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