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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ....      

   คณะรัฐมนตรีมมีตริบัทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณารางพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ และแจง
ใหสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนักงานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิราบตอไป ดงันี้
   ๑. กําหนดแนวทางการจัดสื่อประชาสัมพันธตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกําหนดประเด็น รูปแบบ ชองทาง การสนับสนุนสื่อ รวมทั้งการเตรียมการชี้แจง
ทาํความเขาใจการปฏบิตัติามกฎหมายใหกบัประชาชน ผูประกอบธุรกจิ รานคาปลกี คนพกิาร ผูสงูอายุ
ผูดอยโอกาส และสังคมเก่ียวกับเจตนารมณของกฎหมาย เพ่ือใหทกุภาคสวนมีการปรับตวัในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่ถูกตอง
   ๒. แตงตัง้คณะกรรมการพิจารณามาตรการชวยเหลอืเกษตรกรชาวไรยาสบู กรณทีีอ่าจไดรบั
ผลกระทบทางออมจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทํา
มาตรการและแนวทางการชวยเหลือเกษตรกรชาวไรยาสูบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
สําหรับการชวยเหลือดานเงินทุนใหเกษตรกรใหมีศักยภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันมีกองทุนใหความชวยเหลืออยูแลว เชน กองทุนสงเคราะหเกษตรกร กองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกร กองทนุปรบัโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถการแขงขนัของประเทศ 
กองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ซึ่งสามารถ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรไดโดยดําเนินการผานหนวยงานของรัฐหรือองคกรเกษตรกรที่สังกัด 
ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินการจะไมซับซอนเทาการจัดตั้งกองทุนใหม
   ๓. การจดัเขตสบูบุหรีส่าํหรบัผูสบูบหุรีอ่ยูระหวางดาํเนนิการจดัเตรยีมขอมลู ประสานเพือ่หารอื
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดเขตสูบบุหรี่ 
รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน สภาพ และลักษณะเขตสูบบุหรี่ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัหิลักการรางพระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน
การพฒันาประเทศ เชน การเชือ่มโยงระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใชประโยชนจากฐานขอมลูทะเบยีนราษฎร
ในการปฏบิตัริาชการหรือการดาํเนนินโยบายของรฐั หรอืสวนราชการตาง ๆ  เปนตน การจดัระเบยีบสังคม
และรองรับการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน การกําหนดเลขประจําบาน
และจัดทําทะเบียนบานของบานที่ปลูกสรางโดยไมถูกตองเพื่อสนับสนุนมาตรการปองกันการบุกรุก
ทีด่นิของรัฐ การกําหนดเลขประจําตวัประชาชนใหแกราษฎรไทยท่ีเกิดในตางประเทศ รวมถึงการพิสจูน
สิทธิของบุคคล การแกไขปญหาเด็กซึ่งถูกทอดท้ิง เด็กเรรอนและเด็กที่ไมปรากฏบุพการีใหได
รบัการจดทะเบียนการเกิด เพือ่ประโยชนในการใชสทิธติาง ๆ  และเพ่ือเปนการแกไขปญหาการแจงยาย
ที่อยู ใหมีผลตามกฎหมายซ่ึงเปนการใหสิทธิและเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แกประชาชนมากยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน
   รางพระราชบัญญตัฉิบบันีเ้ปนการดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอของสภาปฏิรปูแหงชาติ
ที่ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศไทย
ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ ขอ ๗ และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖ (ICCPR) ที่เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียน
ทันทีภายหลังการเกิด และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ
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   รางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) 
   พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเตมิใหบรษิทัจาํกัดดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ
   การทยอยใหหุ น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ นในราคาที่กําหนด (ESOP)
   และหุนบรุมิสทิธิ) และรางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเกีย่วกบัหางหุนสวน
   จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. .... (จํานวน ๒ ฉบับ)     

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่เตมิใหบรษิทัจาํกดัดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ 
การทยอยใหหุ น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ นในราคาที่กําหนด (ESOP) และหุ นบุริมสิทธิ)
และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุ นสวนจดทะเบียน หางหุ นสวนจํากัด 
บรษิทัจาํกดั สมาคม และมลูนธิ ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จาํนวน ๒ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงพาณชิย (พณ.) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ

   ๑. รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
(แกไขเพิม่เตมิใหบรษิทัจาํกดัดาํเนนิการไดในประเดน็หุนกูแปลงสภาพ การทยอยใหหุน (Vesting) 
สทิธทิีจ่ะซ้ือหุนในราคาท่ีกาํหนด (ESOP) และหุนบรุมิสทิธิ) เปนการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุนสวนและบริษัท มีดังนี้
    ๑.๑ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนสําหรับบริษัทจํากัดสามารถชี้ชวนใหประชาชนซื้อหุน
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ๑.๒ แกไขเพ่ิมเติมใหผูถือหุนสามารถชําระเงินคาหุนโดยหักหน้ีกับบริษัทไดใน ๒ กรณี 
๑) กรณีทําตามมติพิเศษของท่ีประชุมผู ถือหุ นและกรณีเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือ ๒) กรณีบริษัทปรับโครงสรางหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
    ๑.๓ แกไขเพิม่เตมิใหบรุมิสทิธใินหุนสามารถเปลีย่นแปลงไดและแปลงหุนบรุมิสทิธเิปนหุน
สามัญได
    ๑.๔ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทเปนเจาของถือหุนตนเองไดในกรณีซื้อหุนคืนตามมติพิเศษ
ของผูถือหุนในกรณีเขาขอยกเวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ๑.๕ แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทสามารถเสนอหุนใหกับผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
หรือเจาหนี้ของบริษัทไดโดยไมตองเสนอใหผูถือหุนเดิมกอนได
    ๑.๖ แกไขเพิ่มเติมใหมีขอยกเวนใหบริษัทจํากัดสามารถออกหุนกูไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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    ๒. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนการแกไขพระราชบัญญัติกําหนด
ความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากดั บรษิทัจาํกดั สมาคม และมูลนธิ ิพ.ศ. ๒๔๙๙ 
โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษในสวนของการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ

   รายงานผลการดําเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายของประเทศ ซึ่งควรมีการสรางเสริมพลังของประชาชน
การใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา และการสรางจิตสํานึกรักชาติของประชาชน รวมทั้ง
การกาํหนดประเดน็การรกัษาและผดงุไวซึง่เอกลกัษณของสงัคมไทย สาํหรบัขอสงัเกตเกีย่วกบัการแตงตัง้
กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตแิละการแตงตัง้คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตรชาติ 
คณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในดานอ่ืนหรือสาขาที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศ และในการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเฉพาะดานจะคํานึง
ถึงปจจัยตาง ๆ เชน ความตองการระดับพ้ืนที่และทิศทางภาพรวมของประเทศ ความหลากหลาย
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ และชวงอายุของกรรมการ 
   นอกจากน้ี ในสวนกระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการใหประชาชน
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและจัดทํายุทธศาสตรชาติ จะไดจัดทําแนวปฏิบัติ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยวิธีการปรึกษาหารือเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ 
(Public Consultation) รวมทัง้จะไดพฒันาระบบตดิตาม การตรวจสอบและการประเมนิผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติแบบปดที่เนนการบูรณาการจากการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ตลอดจน
จะไดจัดทําและเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ี
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญตัิแหงชาติทราบตอไป

43-55-MAC6.indd   4643-55-MAC6.indd   46 2/28/18   5:08 PM2/28/18   5:08 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตักิารสงเสรมิและคุมครองประชาชนในการตอตานการทจุรติ
   และประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) เสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเปนเรือ่งดวน
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาติพจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงาน ป.ป.ท. เสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตานการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ (คตป.) ประกอบดวย เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตาํแหนง ไดแก ผูแทนสาํนกังาน ป.ป.ช. ผูแทนสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิ และผูแทนกระทรวง
ยุติธรรม กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน ๔ คน กรรมการผูแทนภาคประชาชน
หรือภาคประชาสังคมท่ีไดรับการสรรหาจากเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคประชาชน โดยความเหน็ชอบจากนายกรฐัมนตร ีจาํนวน ๔ คน และใหรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและเลขานุการ
   ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต ใหการรับรอง
และเพิกถอนเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน และกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ มาตรการคุ มครองชวยเหลือหรือเยียวยาผู ที่ไดรับผลกระทบจากการรวมตัวกันตอตาน 
หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ๒. กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหเครือขายตอตาน
การทจุรติและประพฤตมิชิอบภาคประชาชนซึง่ไดรบัการรบัรอง สามารถดาํเนนิกจิกรรมได ๓ ประการ 
คือ การรณรงคใหความรู การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการชี้เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๔๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๓. กําหนดมาตรการคุมครองและชวยเหลือเครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคประชาชน เชน การปกปดมิใหมีการเปดเผยขอมูลที่สามารถระบุตัวผูชี้เบาะแสได การหามปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมตอผูชี้เบาะแส การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือคุมครองและชวยเหลือ
ผูชีเ้บาะแส โดยใหการคุมครองเครือขายตอตานการทุจรติและประพฤติมชิอบภาคประชาชน และบุคคล
ซึ่งมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และใหความคุมครองผูชี้เบาะแสการทุจริต รวมถึงบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูแจงเบาะแสดวย รวมทั้งการจัดหาทนายความใหและใหคําปรึกษา
เมื่อถูกฟองรองดําเนินคดี
   ๔. กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานความรวมมือตอตานการทุจริตขึ้นในสํานักงาน ป.ป.ท. 
ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ เครือขายตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคประชาชน และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อรณรงคใหความรู ตอตาน 
หรือชี้เบาะแส รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการหรือนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตาม
รางพระราชบัญญัตินี้
   ๕. กําหนดใหรัฐจัดสรรเงินงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนใหเพียงพอ เพื่อใหการสงเสริม 
สนบัสนนุใหประชาชนมสีวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรอืชีเ้บาะแสการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการคุมครองผูชี้เบาะแสตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกําหนดใหกรณีสํานักงาน ป.ป.ท. 
ไดรับเงินที่มีผู มอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสํานักงาน ป.ป.ท. 
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นไดโดยไมตองนําสงคลัง
   ๖. มีบทกําหนดโทษกรณีกระทําความผิดตอชีวิตรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา
ตอผูชี้เบาะแส หรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับผูชี้เบาะแส (โดยเพิ่มโทษเปนสองเทาของโทษ
ที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น) กรณีผูที่มีอํานาจเหนือการปฏิบัติงานของผูชี้เบาะแส กระทําการ
เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน ขมขู หรือปฏิบัตอิยางไมเปนธรรมตอผูชีเ้บาะแส 
กรณีแจงเบาะแสอันเปนเท็จ กรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลใดนําขอมูลของผูชี้เบาะแส หรือบุคคล
ที่มีสวนรวมในการรณรงคตอตานการทุจริตไปเปดเผยโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น
หรือประชาชนและไดกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

   รายงานสรปุผลการดาํเนนิงานของสวนราชการและหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วกบั
   ขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณ
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรายงานสรุปผล
การดําเนินงานดังกล าว ประกอบดวย ภาพรวมการจัดทํางบประมาณรายจ ายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามกระทรวงและหนวยงาน ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนงานบรูณาการ และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนก
ตามแผนงานบูรณาการ ซึ่งครบถวนทุกประเด็นแลวตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเต็มสภา
   พิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษ
   ศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัด
   นนทบุร ีและเขตทววีฒันา เขตตลิง่ชนั เขตบางพลัด เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 
   พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
เต็มสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน 
เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
โดยสรุปไดดังนี้
   ๑. การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะพิจารณาหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยจะ
กําหนดแนวเขตเวนคืนเฉพาะที่จําเปนและใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยท่ีสุด และคํานึงถึง
ความปลอดภัยดานวิศวกรรมจราจร รวมถงึการบํารงุรกัษาทางพิเศษ โดยไดจดัใหมกีารศกึษาวเิคราะห
ผลกระทบดานตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๕๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

อสังหาริมทรัพย สําหรับการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และคูมือหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของกระทรวง
คมนาคม โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และความเสียหายอื่น ๆ ที่ผูถูกเวนคืนไดรับ และไดตรวจสอบขอมูลราคาจดทะเบียน
จํานอง ราคาเสนอขายท่ีดิน ราคาซ้ือขายท่ีดินในบริเวณใกลเคียง ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มี
การตีราคาไวเพือ่การเสียภาษบีาํรงุทองที ่สภาพและทาํเลทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย เหตแุละวตัถปุระสงค
ของการเวนคนื
   ๒. กระทรวงคมนาคมและหนวยงานในสังกัดไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใตทางดวน
และพ้ืนที่วางใกลเคียง และมอบพ้ืนที่ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําศูนยกระจายสินคาหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ และใชพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการจอดรถตูโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ การทางพิเศษ
แหงประเทศไทยไดนําพื้นที่ในเขตทางพิเศษใชประโยชนในเชิงพาณิชยตามแผนแมบทการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษควบคูไปกับการพัฒนาใชประโยชนในเชิงสาธารณะ สําหรับการวางแผนสํารวจ
การสรางทางพิเศษและการกําหนดทางขึ้น - ลงทางพิเศษ การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะไดนํา
ขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารฯ มาเปนขอมลูสาํหรบัการศกึษาความเหมาะสมทางวศิวกรรม เศรษฐกจิ 
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการการทางพิเศษในอนาคตตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตัขิาวกรองแหงชาต ิ(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติข าวกรองแหงชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยกําหนดใหมีศูนย
ประสานขาวกรองแหงชาติเปนหนวยงานภายใน เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสาน
กิจการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนรวมกับ
หนวยขาวกรองอ่ืนภายในประเทศ กําหนดเคร่ืองมือหรืออุปกรณเก่ียวกับกิจการการขาวกรอง 
กาํหนดหลักเกณฑ วธิกีารและเง่ือนไขในการปฏิบตังิานเก่ียวกับกจิการการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๕๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

การขาวกรองทางการส่ือสาร และการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน รวมท้ังการเขาถึงขอมูล
หรือเอกสารที่เปนประโยชนแกการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง

   รางพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา พ.ศ. .... และใหสงสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานปลัด
สาํนกันายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. เห็นชอบใหยกเว นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(เรื่อง รางขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม 
ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา) ที่กําหนดใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหมใหใชแนวทางหลอมรวม 
ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐและอยูภายใต
การดูแลอุปถัมภของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
   ๒. กาํหนดใหสถาบันเปนสถานศึกษาซ่ึงมวีตัถปุระสงคเนนการใหการศึกษาดานทักษะวิชาชีพ
และเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร เพื่อใหโอกาสสําหรับบุคคลทั่วไปและผูสําเร็จการศึกษา
ดานอาชีวศึกษาในการศึกษาดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
   ๓. กาํหนดใหสภาสถาบนัเปนองคกรบรหิารสงูสดุของสถาบันการดาํเนนิการตาง ๆ  ของสถาบนั 
รวมทั้งการกําหนดทิศทาง เปาหมายของสถาบันและวางนโยบายการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล การเงิน และวิชาการ โดยนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และอาจจะไดรับเลือกหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
   ๔. กาํหนดใหอธกิารบดีเปนผูรบัผดิชอบการบริหารงานของสถาบันโดยมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได
   ๕. กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภาสถาบันแตงต้ัง
โดยความเห็นชอบของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิ เปนผูสอบบัญชขีองสถาบัน และใหจดัทาํรายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อให
สภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
   ๖. กาํหนดใหรายไดของสถาบนั ไดแก เงนิพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั เงนิอุดหนนุทัว่ไป
ที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป เงินอุดหนุนที่มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
จดัสรรให เงนิและทรัพยสนิท่ีมผีูอทุศิใหแกสถาบัน เงนิกองทนุท่ีรฐับาลหรอืสถาบันจัดตัง้ขึน้ และรายได
หรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุที่สถาบัน
ปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน เปนตน
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบัญญัติวาดวยการขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
   มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการขายท่ีดินซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีไดมาโดยการอุทิศให โฉนดท่ีดินเลขที่ ๕๗๔๘ เลมท่ี ๕๘ หนาที่ ๔๘ 
อาํเภอบานโพธิ ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา มเีนือ้ที ่๒ ไร และเมือ่ไดจัดการขายแลว ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา

   รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ
   [รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา  
   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....]

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
   ๑. รบัทราบผลการพิจารณาและขอสงัเกตรางพระราชบัญญตัทิีค่ณะรฐัมนตรีขอรบัมาพจิารณา
กอนรบัหลกัการ [รางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)] ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
   ๒. ใหสงคนืรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี
หรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) (นายมหรรณพ เดชวิทักษ กับคณะ เปนผูเสนอ) 
ที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา
พรอมแจงขอสังเกตของคณะรฐัมนตรไีปดวยวา ควรชะลอการพจิารณารางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑเกีย่วกบัการปลอยตวั
ชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) ที่เสนอ
โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพือ่รอรางพระราชบัญญตัฯิ ของคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาไปพรอมกนั
ตอไป
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   ๓. มอบหมายใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับขอสังเกตของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สภาทนายความ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวในสวนของการพิจารณาคํารองขอใหปลอยตัวช่ัวคราว
และการพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการเรียกประกัน
และหลักประกันในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย การเพิ่มบทบัญญัติที่เปนการกําหนดใหศาล
ไมประทบัฟองหากปรากฏวาโจทกใชสทิธฟิองคดโีดยไมสจุรติ หรอืโดยบดิเบอืนขอเทจ็จรงิเพือ่กลัน่แกลง
หรือเอาเปรียบจําเลย หรือโดยมุงหวังผลอยางอื่นยิ่งกวาประโยชนที่พึงไดโดยชอบ ไปประกอบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

   รายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
   และเด็กเล็ก พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลว เห็นดวยในหลักการ
ที่จะคุมครองมารดาไทย โดยการขยายวันลาคลอดเพ่ือใหสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหถึง
หกเดือนและจะผลักดันใหเปนรูปธรรม ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายวันลาคลอด ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการขยายสิทธิ
วันลาคลอด โดยจะหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของตอไป สําหรับการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ดานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนขอมูลเก่ียวกับอาหารสําหรับทารก อาหารสําหรับเด็กเล็ก และอาหาร
เสริมสําหรับทารก รวมท้ังสามารถใหคําปรึกษาในดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขจะนําเรื่องดังกลาวเข าสู การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการควบคุม
การสงเสริมการตลาดอาหารสําหรบัทารกและเด็กเลก็ตอไป ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงให
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ
   พิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุขพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับตออายุใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาทตอระยะเวลา 
๕ ป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   รางพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิตอความชาํรดุบกพรองของสนิคา พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติความรับผิดตอความชํารุดบกพรอง
ของสินคา พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของกระทรวงพาณชิย สาํนกังานศาลยตุธิรรม 
และสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดบทบัญญัติใหใชกับสินคาทุกประเภท กําหนดบทบัญญัติเฉพาะสําหรับสัญญาเชาซื้อ
เพื่อใหผูบริโภคในสัญญาเชาซื้อสามารถเรียกใหผูขายดําเนินการจัดการกับสินคาที่ชํารุดบกพรองได
โดยตรง กําหนดนิยามของความชํารุดบกพรองใหชัดเจน กําหนดสิทธิของผูบริโภคเมื่อสินคาชํารุด
บกพรอง โดยผูบริโภคมีสิทธิเรียกใหผูขายซอมแซมหรือเปลี่ยนสินคา กําหนดบทยกเวนความรับผิด
ของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่ผูบริโภคไดรูอยูแลวตั้งแตตนวาสินคามีความชํารุดบกพรอง กําหนด
บทสันนิษฐานความชํารุดบกพรอง โดยใหผูประกอบธุรกิจเปนผูพิสูจนวาสินคาไมไดชํารุดบกพรอง
รวมทัง้กาํหนดใหการใชสทิธเิรยีกรองตามรางพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีไมกระทบตอการใหสทิธติามกฎหมายอืน่

   รายงานผลการดําเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณา
   ร างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล
   แหงราชอาณาจักรไทยกบัรฐับาลแหงประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ความรวมมอื
   ในการปรบัปรงุการปฏบิตัติามการภาษอีากรระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตักิารปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป โดยกระทรวงการคลังไดประชุม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ดังนี้ 
   กระทรวงการคลังไดจดัทาํรางพระราชกฤษฎีกากําหนดผูมหีนาทีร่ายงานตามรางพระราชบัญญัติ
การปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหงประเทศสหรฐัอเมรกิา
เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ พ.ศ. .... เพื่อกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขของสถาบันการเงินท่ีมีหนาท่ีรายงานขอมูล ซึ่งไดมีการนําเสนอราง
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พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาดวยแลว และกระทรวง
การคลังจะไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดนําสง
ขอสังเกตเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงของสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการรายงานขอมูล ซึ่งจําเปนตองกําหนดรูปแบบโดยใชภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษดวย 
และรัฐควรอํานวยความสะดวกโดยกําหนดใหสามารถรายงานไดทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ใหกรมสรรพากรดําเนินการในสวนท่ีเกีย่วของตอไปแลว สวนการดําเนินการแกไขปญหา
ความแตกตางระหวางความตกลง FATCA ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ปจจบุนัอยูระหวางดาํเนนิการ
ประสานกบัเจาหนาทีข่องกระทรวงการคลงัของประเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่ขอดาํเนนิการปรบัปรงุในสวน
ของคําแปลในฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับเจตนารมณของความตกลง FATCA และในการจัดทําคูมอื
แนวทางการปฏิบัติตามความตกลง FATCA นั้น กระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA แลว 

43-55-MAC6.indd   5543-55-MAC6.indd   55 2/28/18   5:08 PM2/28/18   5:08 PM

creo



