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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

   อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....      

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้
   ๑.   เหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหใชบังคับกับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แตไมรวมถึง
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปนยุทโธปกรณที่ใชในราชการทหาร
   ๒. กําหนดหามมิใหผูใดทิ้งซากผลิตภัณฑในที่สาธารณะ ที่รกรางวางเปลา หรือทิ้งปะปนกับ
ขยะมูลฝอย
   ๓. กาํหนดหามมใิหผูใดรบัคนื จดัเกบ็ หรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ เวนแตจดัทาํโดยศนูยรบัคนื
ซากผลติภณัฑทีไ่ดจดัตัง้และขึน้ทะเบยีนตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศกาํหนด ซึง่ศนูยรบัคนื
ซากผลิตภัณฑอาจจัดตั้งโดยผูผลิต ผูผลิตรวมกับผูผลิตรายการอื่น หรือใหผูจัดจําหนายหรือผูใด
ดําเนินการแทน หรือทําความตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการแทน ทั้งนี้ ภายใต
การควบคุมดูแลของผูผลิตหรือบุคคลอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
   ๔. กําหนดใหผูผลิตมีหนาที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 
ไมวาจะเปนของผูผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑที่มีการนําเขาจากตางประเทศหรือที่ไมมียี่หอ
หรือเคร่ืองหมายการคาใด ๆ หรือที่ผู ผลิตเลิกดําเนินกิจการแลวดวย และผูผลิตตองจัดทําแผน
ความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเสนอตอกรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
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   ๕. กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษจัดทําและเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ซากผลิตภัณฑท่ีถูกตองและเหมาะสมเพ่ือใหประชาชน ผูประกอบการ หรือผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และจัดใหมีศูนยประสานงานและเผยแพรความรูและขอมูลซากผลิตภัณฑ
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑและสถานที่ตั้งของศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ
   ๖. กาํหนดใหเจาหนาทีม่อีาํนาจเขาไปในศนูยรบัคนืซากผลติภณัฑ หรือเขาไปในยานพาหนะใด ๆ  
ที่ใชขนสงซากผลิตภัณฑเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูผลิต ผูจัดตั้งศูนยรับคืนซากผลิตภัณฑ หรือผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณา
   ๗. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดตาง ๆ

   รายงานผลการพจิารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบญัญตักิารปองกนัและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน พ.ศ. ....    

        คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณาตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พิจารณารางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขไดพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลว โดยกระทรวงแรงงานไดยกรางกฎกระทรวง
กําหนดประเภท หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และการดําเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุนของลกูจาง พ.ศ. .... เพือ่คุมครองลกูจางทีม่อีายไุมถงึยีส่บิปบรบิรูณ
และกระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีสัดสวนชายและหญิงที่ใกลเคียงกัน และใหมีผูแทนจากองคกร
พฒันาเอกชนรวมดวยตามขอสงัเกตฯ ดงักลาวแลว สาํหรบัการจดัทาํกระบวนการคุมครองหรอืแนวทาง
ปฏิบัตเิกีย่วกบัการปองกนั ชวยเหลอื แกไข และเยียวยาปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมอนามัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางการจัดการรับเร่ืองรองเรียนปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทํารางข้ันตอน
การสงตอเร่ืองรองทุกขและรองเรียนตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังติดตามการรับเร่ืองรองเรียนดวย นอกจากน้ี ในการกําหนดมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดยกรางกฎกระทรวง
การจัดสวัสดิการสังคมท่ีเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. .... โดยคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและวัยรุนดวยแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
   [มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
   ที่มีความสัมพันธกัน (Transfer pricing)]   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการปองกันการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน 
(Transfer pricing)] ของกระทรวงการคลังที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดโทษปรับในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกันมิไดจัดทํา 
หรอืยืน่รายงาน เอกสารหรอืหลกัฐานตอเจาพนกังานประเมนิภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืยืน่รายงาน 
เอกสารหรือหลักฐานโดยแสดงขอมูลไมถูกตองครบถวนโดยไมมีเหตุอันสมควร
   ๒. กําหนดใหเจ าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายไดและรายจายของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน ใหไดจํานวนรายไดท่ีพึงไดรับและรายจายท่ีพึงไดจาย
เสมือนวาบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวไดรับและไดจายตามน้ัน เพ่ือใชคํานวณกําไรสุทธิ
ที่ตองเสียภาษี หรือเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษี
   ๓. กาํหนดใหบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีม่คีวามสมัพนัธกนัจดัทาํรายงานขอมลูเกีย่วกบั
ความสัมพันธระหวางกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด และยื่นตอเจาพนักงานประเมินพรอมกับการยื่นรายการภายในกําหนดเวลา
   ๔. กําหนดใหเจาพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี อาจสงหนังสือแจงความแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกัน ใหย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับ
การวิเคราะหขอกําหนดของธุรกรรมระหวางกันตามที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหาปนับแต
วันที่ไดยื่นรายงานขอมูล
    ๕. กาํหนดใหบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีม่รีายไดจากการประกอบกจิการหรอืเนือ่งจาก
การประกอบกจิการในรอบระยะเวลาบญัชไีมเกินจํานวนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา
สามสิบลานบาท ไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธกัน และมูลคารวมของธุรกรรมระหวางกันในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
   ๖. กาํหนดใหใชบงัคบัสาํหรบัเงนิไดของบรษิทัหรอืหางหุนสวนนติบิคุคล ซึง่รอบระยะเวลาบญัชี
เริ่มในหรือหลังวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
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   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
   รางพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการวทิยุ
   กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กสทช. จะไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการกําหนด
สาขาความรูความเช่ียวชาญของกรรมการ กสทช. และจะไดปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ หากเกิดปญหาเกี่ยวกับกระบวนการไดมาซึ่ง กสทช. ตอไป สําหรับการนํากลไก
การเปดเผยทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาใชบังคับกับ กสทช. นั้น เห็นวาเปนอํานาจ
ของ ป.ป.ช. และควรเปนมาตรฐานเดยีวกบัองคกรอืน่ท่ีมสีถานะเดยีวกบั กสทช. ซึง่ขณะน้ียงัไมมมีาตรการ
ทีก่าํหนดใหตองเปดเผยตอสาธารณะแตอยางใด สวนการแกไขปรับปรุงองคประกอบ ทีม่า และอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลืน่ความถีฯ่ มผีลบงัคบัใชแลว หากเหน็ควรปรบัปรุงจะไดดาํเนนิการตอไป นอกจากนี ้การจดัใหมแีผน
การประมลูคล่ืนความถีใ่นแตละยาน การจัดใหมกีารประมลูคล่ืนความถีเ่ปนการลวงหนากอนใบอนญุาต
สิ้นอายุ การกําหนดหลักเกณฑการกํากับการใชคลื่นความถี่เพิ่มเติม เชน การเรียกคืนคลื่นความถี่ 
การปรับปรุงกฎหมายของดาวเทียมสื่อสารใหมีความชัดเจน การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
มาประมวลเปนกฎหมายฉบับใหม ขณะนี้อยูระหวางสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
และเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ กรณีกอนส้ินวาระการดํารงตําแหนงของ กสทช. 
วาควรพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคาตอบแทนของ กสทช. โดยเทียบเคียงอัตราคาตอบแทน
กบัองคกรอ่ืน ตามทีก่ระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมเสนอ และแจงใหสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๓๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติวาดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติว าดวยทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน                         
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดบทนิยาม “ทรัพยอิงสิทธิ” หมายความวา การท่ีเจาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปน
เจาของทีดิ่นทีมี่โฉนดและเจาของหองชดุ บคุคลหนึง่ เรยีกวา ผูใหทรพัยองิสทิธ ิตกลงใหบคุคลอกีคนหน่ึง
เรียกวา ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ มีสิทธิใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้น และมีหนาที่ตามที่กําหนดไว
ในพระราชบญัญตันิี ้ โดยผูทรงทรัพยอิงสิทธิตกลงจายคาตอบแทนการใชประโยชนนั้นใหแกผูใหทรัพย
อิงสิทธิ
   ๒. กําหนดใหการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๓๐ ป
   ๓. กาํหนดใหเมือ่มกีารจดทะเบยีนทรพัยองิสทิธแิลวใหพนกังานเจาหนาทีอ่อกหนงัสอืรบัรอง
ทรัพยอิงสิทธิ โดยทําเปนคูฉบับสามฉบับ ซึ่งการออกแบบหนังสือรับรองนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
   ๔. กําหนดสิทธิของผูทรงทรัพยอิงสิทธิไว ดังนี้
      ๔.๑ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถนําทรัพยอิงสิทธิออกใหเชา ขาย โอน หรือตกทอด
แกทายาทได และนําไปใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได
      ๔.๒ ผูทรงทรัพยอิงสิทธิสามารถดัดแปลง ตอเติม ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางได 
โดยมจิาํตองไดรบัอนญุาตจากผูใหทรพัยองิสทิธ ิเวนแตจะกาํหนดไวเปนอยางอืน่ในสญัญา และเมือ่สญัญา
ไดเลิกหรือระงับลง ใหทรัพยซึ่งผูทรงทรัพยอิงสิทธิไดทําการดัดแปลง ตอเติม หรือปลูกสรางไวตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหทรัพยอิงสิทธิ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในสัญญา
   ๕. กําหนดหนาที่ของผูทรงทรัพยอิงสิทธิในกรณีตองจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อปดปอง
ภยนัตรายแกอสงัหารมิทรพัยทีม่ทีรพัยองิสทิธ ิหรอืกรณบีคุคลภายนอกรุกลํา้เขามาในอสังหารมิทรพัย
ที่มีทรัพยอิงสิทธิ หรือเรียกรองสิทธิอยางใดอยางหนึ่งเหนืออสังหาริมทรัพยที่มีทรัพยอิงสิทธิน้ัน
ใหผูทรงทรัพยอิงสิทธิเปนผูมีหนาที่จัดการและใหแจงเหตุใหผูใหทรัพยอิงสิทธิทราบโดยพลัน
     ๖. กําหนดใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายที่ดินในหมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน และหมวด ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาใชบังคับโดยอนุโลม
     ๗. กาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามกฎหมาย เน่ืองจากการจดทะเบยีน
และการออกหนังสือรับรองอยูในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๓๔ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหคาธรรมเนียมรายปอันเกิดจากการออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจจากกระทรวงอุตสาหกรรม
   

   รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
   ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
   พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 
และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดเตรียมออกระเบียบหรือประกาศ
เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ีแลว และไดจัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อเปนมาตรการหรือเครื่องมือในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมอืงและสมาชกิพรรคการเมอืงตามพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว 
รวมท้ังไดพิจารณาจัดต้ังสถาบันวิทยาการพรรคการเมือง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางกระบวนการรบัรู
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนหรือสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจนแตงตั้ง
ผู ทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองดวยแลว สําหรับกรณีให
พรรคการเมืองจัดทําแผนงานโครงการท่ีจะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบลวงหนา
กอนทีจ่ะมกีารจดัสรรเงนิอดุหนนุใหแกพรรคการเมอืง ยงัมปีระเดน็วาจะดาํเนนิการไดหรอืไม เนือ่งจาก
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดบัญญัติใหอํานาจไว สวนแนวทางการพิจารณาวา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีต้รงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
หรือไม และกรณีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งนําความเห็น
ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เชน กระบวนการในการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน ไปเปน
แนวทางในการออกกฎหมายลําดับรองและในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังน้ัน 
จะไดนํามาพิจารณาดําเนินการตอไป ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๓๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รายงานผลการดาํเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
   รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยกระทรวงแรงงานพิจารณา
แลวเห็นวา ในกรณีท่ีมาของคณะกรรมการคาจางและการกําหนดคาจาง เปนรายกลุมหรือเฉพาะกิจการตาง ๆ  
จะไดรับไปพิจารณาตอไป สําหรับมาตรการตรวจสอบการประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนั้น 
ไดมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับกรณีดังกลาว โดยวางแนวทางปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน
เมื่อเขาตรวจสถานประกอบการดังกลาวแลวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และแจงใหสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....
   และขอเสนอการปรับโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
   และสังคมแหงชาติ    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ และเห็นชอบดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.พ.ร. 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
     ๓. อนมุตัหิลกัการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการ
ตอไปได
     ๔. เห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙  
(เรือ่ง การปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง กฎกระทรวงแบงสวนราชการ) และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เร่ือง การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ)
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   ๕. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหารือ
รวมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการโอนภารกิจตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หรอืหนวยงานอืน่ ๆ  ใหเกดิความชดัเจน และใหสงผลการพจิารณาไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
   ๖. มอบหมายใหสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตริบัความเหน็
ของฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขบทนิยาม “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือใหครอบคลุมการเพ่ิมผลิตภาพ
และการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและทุกระดับจากการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และแกไขบทนิยาม “รฐัวสิาหกจิ” เพ่ือใหมีมาตรฐานในการปฏบัิติท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจเปนไปในทิศทาง
เดียวกันของทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
   ๒. ปรับปรุงองคประกอบ วาระ และการพนตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (กก.สศช.) โดยเปลี่ยนกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑ ตําแหนง จากผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนปลัดกระทรวงการคลัง และเพิ่มกรรมการโดยตําแหนง ๒ ตําแหนง 
ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุง
หนาทีข่อง กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปูประเทศ และกําหนด
วาระการดาํรงตาํแหนงของ กก.สศช. ใหดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป โดยไมเกนิ ๒ วาระ จากเดมิทีไ่มได
กําหนดเรื่องจํานวนวาระไว
     ๓. ปรับปรุงหนาท่ีของ กก.สศช. ใหครอบคลุมภารกิจงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของมีสวนรวมในการจัดทํา ปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ
   ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อรองรับภารกิจงาน
ดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
     ๕. ปรับปรุงหนาท่ีของ สศช. ปรับบทบาทหนาทีใ่หครอบคลมุภารกจิงานดานยทุธศาสตรชาติ
และการปฏิรูปประเทศ เพื่อรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น รวมถึงการรองรับ
บรบิททีม่ผีลกระทบตอการพฒันาในอนาคต โดย สศช. จะดาํเนนิการเฉพาะภารกจิทีส่นบัสนนุการวางแผน
นโยบายระดับชาติเปนหลัก และถายโอนภารกิจระดับปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายจายประจําป
ของรัฐวิสาหกิจไปยังหนวยงานอื่นที่สามารถปฏิบัติไดดีกวา
     ๖. กําหนดให สศช. สามารถจางบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาวิจัย เพื่อดําเนินการศึกษา คนควา และวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ภายใตระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
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     ๗ .  กําหนดเรื่องค าตอบแทน ค าใช จ ายและประโยชน อื่นใดของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
     ๘. ปรับปรุงอํานาจนายกรัฐมนตรีในการออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
     ๙. กาํหนดบทเฉพาะกาลเกีย่วกบัการถายโอนภารกจิทีเ่กีย่วของกบัรฐัวสิาหกจิตามมาตรา ๑๒ (๔) 
และ (๕) ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   และรางกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร 
   วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติอไป
     ๒. อนมุตัหิลกัการรางกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
   กค. เสนอวา
     ๑) โดยท่ีประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง อนัเปนผลจากประชากรมอีายทุีย่นืยาว
มากขึ้น ทําใหมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ (อายุต้ังแต ๖๐ ปขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน สงผลใหประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง และจากขอมูลการประมาณการประชากรไทย
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ ของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิคาดวา
ประเทศไทยอาจจะตองเผชิญกับภาวะท่ีจํานวนประชากรท้ังประเทศลดลงหลังจากป พ.ศ. ๒๕๖๙ 
เปนตนไป และจะกาวเขาสู การเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดท่ีมีสัดสวนของประชากรผู สูงอายุ
ถึงรอยละ ๓๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๙
     ๒) กค. จึงไดดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบตุรตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยยกรางพระราชบัญญตัแิละรางกฎกระทรวงเพ่ือสนบัสนนุการมีบตุร
และเปนการจูงใจใหคนไทยมีบุตรเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปนผูมีรายไดและอยูในระบบภาษี 
และยังเปนการสนับสนุนใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูและเติบโตอยางมีคุณภาพอันจะทําใหประเทศไทย              
มีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งยังเปนการเตรียม              
ความพรอมเพื่อรองรับโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ
โดย กค. คาดวาจะสงผลทําใหรัฐสูญเสียรายไดประมาณปละ ๒,๕๐๐ ลานบาท
     ๓) กค. ไดดําเนินการจดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของเกีย่วกบัรางพระราชบญัญตัิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็น
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และการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นตอประชาชน พรอมกับนําผลการรับฟง
ความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย รวมถึงจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหปรับเพ่ิมคาลดหยอนบุตรชอบดวยกฎหมายต้ังแตคนท่ี ๒ เปนตนไป
ของผูมีเงินได หรือของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซึง่เกดิตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป ทัง้นี ้ไมวาบุตร
คนกอนหนาจะมชีวีติอยูหรอืไม ใหหกัลดหยอนไดเพิม่อกี ๓๐,๐๐๐ บาท ตอคนตอปภาษ ีและใหใชบงัคบั
สําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะตองยื่นรายการในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหพิจารณาในประเด็นปญหาและความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหพระราชบญัญตันิีบ้งัคบัใชกบัการดาํเนนิการทางอนญุาโตตุลาการภายในประเทศ 
เวนแตบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจและกระบวนพิจารณาของศาล) 
มาตรา ๑๖ (การยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําสั่งใชวิธีการชั่วคราว) มาตรา ๔๓ (อํานาจศาล
ในการทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ) และมาตรา ๔๔ (อํานาจศาล
ในการทาํคาํสัง่ปฏเิสธการขอบงัคบั หากปรากฏวาการบงัคบัตามคาํชีข้าดนัน้จะขดัตอความสงบเรยีบรอย) 
ใหใชบังคับไมวาการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะทําขึ้นที่ใด
   ๒.  กาํหนดบทนยิามคาํวา “การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ” หมายความวา 
การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ดังตอไปนี้
    ๒.๑ คูสญัญาอนญุาโตตลุาการมสีถานประกอบการอยูในประเทศตางกนัในขณะทาํสญัญา
หรือ
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      ๒.๒ สถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่ดงัตอไปนีต้ัง้อยูนอกประเทศทีคู่สญัญาฝายใดฝายหนึง่ มสีถาน
ประกอบการอยู
     (๑) สถานท่ีในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ตามขอตกลงใหใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือ
     (๒) สถานท่ีการปฏิบัติการชําระหน้ีในสวนสําคัญของการคาหรือการลงทุนระหวาง
ประเทศ หรือสถานที่ที่ใกลชิดกับมูลเหตุที่พิพาทมากที่สุด
    ๒.๓ คูสัญญาไดตกลงไวโดยชัดแจงวาขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวพันกับประเทศมากกวาหนึ่งประเทศ หรือใหถือวาการดําเนินการอนุญาโตตุลาการท่ีทําข้ึน
ตามสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนเรื่องระหวางประเทศ หรอื
    ๒.๔ การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั้นทําเปนภาษาตางประเทศ
   ๓. กาํหนดใหประธานศาลฎกีาและรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
   ๔. กําหนดเรื่องการปฏิบัติหนาที่ของอนุญาโตตุลาการและผูรับมอบอํานาจชาวตางชาติ
ในการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศในประเทศไทย

   รางพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี(สปน.) เสนอ และใหสงสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหยกเลกิพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสขุาภบิาล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ และพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสขุาภบิาล (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕
   ๒. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตราขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อประโยชน
ในการจัดระเบียบการจอดรถ โดยกําหนดชนิดหรือประเภทรถ กําหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมจอดรถ และกําหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ตองเสียคาธรรมเนียม
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียม
   ๓. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหเอกชนทําหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียม
จอดรถแทนก็ได
   ๔. กาํหนดใหเงนิคาธรรมเนยีมและเงนิคาปรบัตามพระราชบญัญตันิีใ้หเปนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ความผิดไดเกิดขึ้น
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   ๕. กําหนดใหเงินคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชเฉพาะเพื่อประโยชน
ในการจดัระเบยีบการจอดรถตามพระราชบัญญตันิี ้ตลอดจนอปุกรณและเครือ่งมอืเครือ่งใชของสถานที่
ดังกลาว การบูรณะทางหลวงและสะพานกับการชดใชเงินกูในการกอสรางและบูรณะทางหลวง
และสะพานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น 
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