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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ
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   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มรีางพระราชบญัญตัแิละรางระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการหรอืเหน็ชอบ และรบัไปพจิารณา
กอนรับหลักการรวม ๑๑ ฉบับ ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. ....    
   ๒. รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ….  
   ๓. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๔. รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   ๕. รางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)
   ๖. รางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
   ๗. รางพระราชบญัญตัภิาษกีารไดรบัประโยชนจากการพฒันาระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน
ดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. ....
   ๘. รางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล พ.ศ. ....
   ๙. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
   ๑๐. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศ)
   ๑๑. รางพระราชบญัญตัทิีค่ณะรัฐมนตรขีอรบัไปพจิารณากอนรบัหลกัการ (รางพระราชบญัญตัิ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. ....  

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน กพ. สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการจัดตั้งสภาองคกรผู บริโภคแหงชาติเพื่อทําหนาที่ เป นตัวแทนของผู บริโภค
ในการประสานนโยบายและดําเนินงานดานคุมครองผูบริโภครวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมท้ัง
ดําเนินคดีแทนผูบริโภคหรือองคกรของผูบริโภคที่จะถูกฟองจากการใชสิทธิแทนผูบริโภค นอกจากนี ้
ยงัใหมกีารจดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการสภาองคกรผูบรโิภคแหงชาตเิปนนติบิคุคลทีม่คีวามเปนอสิระ 
ไมใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่
เปนเลขานุการของคณะกรรมการสภาองคกรผูบริโภคแหงชาติ
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   
   รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ….    

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. …. 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดแกไขเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม [การประชุมปรึกษาหารือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันที่
๗ มถินุายน ๒๕๖๑ ทีม่รีองนายกรฐัมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน] แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณารวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขเพิ่มเติมรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. .... ใหสอดคลองกบัรางพระราชบญัญตัิ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. …. แลวใหสงรางกฎกระทรวงดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๑.๑  กําหนดใหมี “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” ประกอบดวย ประธาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๑ คน และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน ๑๕ คน 
และใหปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิาร ก.พ. เลขาธกิาร ก.พ.ร. ผูอาํนวยการสาํนกังบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนกรรมการสภา และใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการสภา
และเลขานุการ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๑.๒ กําหนดใหประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกรรมการสภา
ผูทรงคณุวฒุมิวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ ๔ ป โดยผูซึง่พนจากตาํแหนงตามวาระอาจไดรบัแตงตัง้อกีได 
แตไมเกิน ๒ วาระติดตอกัน
    ๑.๓ กําหนดใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถมีมติใหเชิญ
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน าส วนราชการที่ มี อํานาจหนาท่ีโดยตรงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีพิจารณา
หรือผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญมาเขารวมประชุมเปนคร้ังคราวในฐานะกรรมการสภาดวยก็ได  โดยให
ผูที่ไดรับเชิญมามีฐานะเปนกรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น
    ๑.๔ กําหนดใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีอํานาจหนาที่กําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และใหความเห็นตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
   ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๒.๑ กําหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพฒันา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องในแตละชวงระยะเวลา ๕ ป
    ๒.๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        
ในแตละดาน ตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ยกรางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเสนอตอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือพิจารณา 
โดยตองมีการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนํามาประกอบการยกรางดวย
    ๒.๓ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยใหเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวดวย
   ๓. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
    ๓.๑  กาํหนดใหมสีาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิทาํหนาทีด่าํเนนิงาน
ในฐานะเจาหนาท่ีฝายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประสานงาน
กับหนวยงานของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรปูประเทศ ฯลฯ
    ๓.๒ กาํหนดใหมคีณะกรรมการประสานการดาํเนนิงานดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปู
ประเทศ ทาํหนาทีว่เิคราะห ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัติามยทุธศาสตรชาตแิละแผนการปฏริปู
ประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย
   ๔. บทเฉพาะกาล
    ๔.๑ ใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่รางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพลางกอน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๔.๒ ใหโอนบรรดาภารกิจ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    ๔.๓ ให แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติตามประกาศพระราชโองการ 
เรือ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ลงวันที ่๒๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใชอยู ในวันกอนที่ร างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ ถือวาเปนแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามรางพระราชบัญญัติน้ี และยังใหคงใชไดถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
และใหกระทรวงกลาโหมรับขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกาํหนดใหยกเลกิอตัราเงนิเดอืนขาราชการทหารของนายทหารสญัญาบตัรยศจอมพล 
จอมพลเรอื จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรอืเอก พลอากาศเอก ทีค่รองอตัราจอมพล จอมพลเรอื จอมพล
อากาศ รบัเงนิเดอืนระดบั น.๙ เปนกําหนดใหนายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 
อตัราเงนิเดอืนพลเอกพเิศษ พลเรอืเอกพเิศษ พลอากาศเอกพเิศษ ใหไดรบัเงนิเดอืนระดบั น.๙ เพือ่ใหเกดิ
ความเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางและการบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมแทน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูมเีลขาธกิารสาํนกังานศาลรฐัธรรมนญูเปนผูบงัคบับญัชา
ขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะใหมีรองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได

   รางระเบยีบวาดวยการตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลการดาํเนนิการ
   ตามยทุธศาสตรชาติและแผนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. .... (ตามพระราชบญัญตัิ
   การจดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอน
   การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบวาดวยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมิน
ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความเห็น
และขอเสนอแนะของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได
   ๒. ใหยกเลิกภารกิจของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ของสวนราชการ ทุกวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน 
และใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อรางระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
   ๓. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รับความเห็น
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางระเบียบฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดบทนิยาม คําวา “คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ” “กรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ” “คณะกรรมการปฏิรูป” “กรรมการปฏิรูป”
“ที่ประชุมรวม” “สํานักงาน” และ “ระบบ”
   ๒. กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารการตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ
การตดิตาม การตรวจสอบ และการประเมนิผลไดอยางเปนรปูธรรม และการไมสรางภาระแกหนวยงาน
ของรัฐมากเกินความจําเปน ซึ่ง สศช. ตองจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ใชเปนชองทางในการรายงานผลการดําเนนิการตอ สศช. และเปนชองทางสาํหรบั สศช. ในการรายงาน
ผลการดําเนินการตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
และที่ประชุมรวม
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๓. กําหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผน
การปฏิรูปประเทศผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่ สศช. กําหนด
รายงานผลการดําเนินการใหจัดทําตามแบบท่ี สศช. กําหนด ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมรายงาน
ผลการดําเนินการดังกลาวภายในระยะเวลาท่ี สศช. กําหนดหรือไมทําตามแบบที่ สศช. กําหนด 
ให สศช. รวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานใหคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติทราบ ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ สศช. จัดใหมีขึ้นตอไป
   ๔. กําหนดให สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามยุทธศาสตรชาติ
เสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ
องคกรอิสระ องคกรอัยการ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ สศช.  
กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการดําเนินการตามขอ ๓ ซึ่งรายงานสรุปผลดังกลาว
ใหเปนไปตามแบบที่ สศช. กําหนด
   ๕. กําหนดให สศช. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเสนอตอที่ประชุมรวมเพ่ือใหความเห็นชอบ และให สศช. เสนอรายงานตอคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรชาต ิคณะรัฐมนตรี หวัหนาองคกรในฝายนติบิญัญตั ิ ฝายตลุาการ  องคกรอิสระ องคกรอยัการ 
และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วนันบัแตวนัทีค่รบกาํหนดระยะเวลาที ่สศช. กาํหนดใหหนวยงานของรฐั
ตองรายงานผลการดําเนินการตามขอ ๓
   ๖. กําหนดให สศช. เผยแพรรายงานผลการดําเนินการที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐ รายงาน
สรุปผลการดําเนินการประจําปตามขอ ๔ และขอ ๕ ใหประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สศช. โดยเร็ว

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตักิองทนุประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตักิองทนุประชารฐัเพือ่เศรษฐกจิฐานราก
และสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ไปประกอบการตรวจพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหมีกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปนกองทุนหมุนเวียน
ที่อยูภายใตการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งขึ้นใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามกฎหมาย
   ๒. กําหนดใหกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมทําหนาที่เปนทุนหมุนเวียน
และใชจายเกี่ยวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรฐั ตลอดจนสนับสนุน
โครงการท่ีใหบริการทางสังคม ผานหนวยงาน มูลนิธิ และองคกรการกุศล เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ในภาวะลําบากทุกประเภท ซึ่งเปนการขยายวัตถุประสงคของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
   ๓. กาํหนดแหลงเงนิทนุของกองทนุฯ ประกอบดวย เงินทีม่าจากงบประมาณรายจายประจําป
ที่รัฐจดัสรรให และเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชน
   ๔. กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ
และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๓ คน โดยมีผู แทนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ สําหรับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กําหนดใหตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการเงิน เศรษฐศาสตรการลงทุน กฎหมาย หรือดานอื่น
ที่เกี่ยวของกับกองทุน เพื่อใหสามารถใหความเห็น รวมถึงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ 
ในการบริหารจัดการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
   ๕. กาํหนดใหมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการบญัชแีละการตรวจสอบทีส่อดคลองกบัพระราชบญัญตัิ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาวของกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปนไปตามมาตรฐานเดียวกับทุนหมุนเวียนอื่น
   ๖. กําหนดบทเฉพาะกาล โดยใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุน
ประชารัฐเพือ่เศรษฐกิจฐานรากและสังคม และใหคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพือ่เศรษฐกิจ
ฐานรากปฏิบั ติหน า ท่ีคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเ พ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี อีกทั้งใหขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากวาดวยการบริหารกองทุนประชารัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใชบังคับอยู ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบญัญตัภิาษกีารไดรบัประโยชนจากการพฒันาระบบสาธารณปูโภค
   ขั้นพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติภาษีการไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็น
ในเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึง แลวแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบตอไป
   ๔. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยภาษีการไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของรัฐ โดยกําหนดใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งเปนเจาของที่ดิน หรือครอบครองท่ีดินอันเปนทรัพยสินของรัฐ หรือเปนเจาของหองชุดมูลคา
เกิน ๕๐ ลานบาท และใชประโยชนในเชิงพาณิชย และผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่เปนเจาของโครงการ
อาคารชุดที่ยังไมไดจําหนายซึ่งอยู รอบพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของรัฐ เปนผูเสียภาษีจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นของที่ดินหรือหองชุด

   รางพระราชบญัญตัทิรสัตเพือ่การจดัการทรพัยสนิสวนบคุคล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบญัญัติทรัสตเพ่ือการจดัการทรพัยสินสวนบุคคล 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคลโดยไดกําหนด
บทนิยามให “ทรัสต” หมายความวา นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นตามสัญญากอตั้งทรัสต และ“การจัดการ
ทรัพยสินสวนบุคคล” หมายความวา การบริหารจัดการทรัพยสินของผูกอต้ังทรัสตเพ่ือประโยชน
ของผูรับประโยชน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการจัดการ
ทรัพยสินในกองทรัสตภายหลังผูกอตั้งทรัสตถึงแกความตาย 
   สําหรับขอบเขตของทรัสตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการทรัพยสิน
สวนบุคคล และไมมีวัตถุประสงคเพื่อการดังตอไปนี้ 
   ๑) มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   ๒) การระดมทุนจากประชาชน 
   ๓) การจัดการทรัสตที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
   ๔) การจัดการทรัสตที่มีลักษณะเปนทรัสตเพื่อการประกอบธุรกจิที่มีกฎหมายกํากับดูแล
   ทั้งนี้ ยังไดกําหนดหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัสต เพื่อการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล

   รางพระราชบญัญตัสิงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ 
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเสนอ
   ๓. ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเรงรัดดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารทุนหมุนเวียน แลวสงผลการพิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
   ๔. ใหยกเว นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙                
(เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองคการมหาชน) และใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เสนอวา
   ๑. เนื่องจากวิสาหกิจเพื่อสังคมมีลักษณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะชวยแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม วิสาหกิจเพื่อสังคมตองมีรายไดเพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได 
ซึ่งจะทําใหมกีารดําเนินงานอยางยั่งยืนดวย ประกอบกับปจจุบันมีการประกอบกิจการของภาคเอกชน
ในลักษณะเปนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น แตยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะชวย
สงเสรมิหรอืสนบัสนนุจากภาครฐัเทาทีค่วร และยังไมมีการจัดต้ังองคกรท่ีทําหนาท่ีเฉพาะในการสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่จะทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนแมบทในการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอยางรอบดานและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ทําใหผู ประกอบกิจการเพื่อสังคมจํานวนหนึ่ง ยังไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคา
ทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหวางประเทศ จงึสมควรกาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการสงเสรมิวสิาหกจิ
เพื่อสังคม เพื่อสงเสริมใหมีผูประกอบกิจการจากภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น 
และเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ  เพือ่จะมีผล
ใหชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขปญหา และพัฒนาอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป
   ๒. รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมดังกลาว จะสงผลใหการประกอบ
กิจการหรือการดําเนินการของภาคเอกชน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม
หรือส่ิงแวดลอม อนัถอืเปนการประกอบกจิการหรอืการดาํเนนิการเพือ่สงัคมเกดิความชดัเจนมากขึน้  เน่ืองจาก
มีคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ มีระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรอง
จากภาครฐัทีช่ดัเจน มกีารจดัตัง้สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคมแหงชาติ เพือ่ดาํเนนิงานในภารกจิ
ขึ้นทะเบียนและภารกิจอื่นที่เกี่ยวของกับสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นในสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ เพื่อใหวิสาหกิจเพื่อสังคมกูยืม 
ซึง่จะสงผลใหการประกอบกจิการฯ จะมีความพรอมในการแขงขันทางการคา ทัง้ระดบัภายในประเทศ
และระหวางประเทศ โดยประสานการสนบัสนนุ และความรวมมอืจากภาคสวนตาง ๆ  ซึง่เมือ่ผูประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันทางการคาได จะทําใหสามารถพึ่งพาตนเองได
ทางการเงิน สงผลใหสังคมหรือสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขปญหา  และพัฒนาอยางเหมาะสมและย่ังยืน
ยิ่งขึ้น และจะทําใหเศรษฐกิจและสังคมเติบโต ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมทางเศรษฐกิจตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อกําหนดมาตรการ
ในการสงเสริมวิสาหกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอื่น ๆ ที่มีเปาหมาย
อยางชัดเจนตั้งแตเริ่มแรกในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลัก 
มิใชการสรางกําไรสูงสุดตอผูถือหุนและเจาของเปนสําคัญ ใหเขามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้น
โดยประสานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ เพ่ือใหสังคมหรือส่ิงแวดลอมไดรับ
การแกปญหา และพัฒนาอยางเหมาะสมและยั่งยืน
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   (การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผู ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
   (e-Business) ในตางประเทศ)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากผูประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศ)                   
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๔. ใหกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมรบัไปพจิารณา กาํหนดใหผูประกอบการธรุกรรม
อิเล็กทรอนิกส (e-Business) ในตางประเทศท่ีไดใหบริการแกผูรับบริการในประเทศไทย ตองมาตั้ง
สถานประกอบการในประเทศไทยหรือมีตัวแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทยตอไป ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดวธิกีารสงหมายเรยีกหรอืหนงัสอืแจงใหเสยีภาษอีากรหรอืหนงัสอืซึง่ทีม่ถีงึบคุคลใด
ซึ่งอยูนอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ตองเสียภาษี
   ๒. กําหนดอัตราภาษีที่ใชในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการใหบริการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสแกผูรับบริการซึ่งไมไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
   ๓. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการเสียภาษีมูลคาเพิ่มของผูประกอบการที่อยู
นอกราชอาณาจักรซึ่งประกอบกิจการใหบริการโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแกผูรับบริการซึ่งไมได
เปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม และไดใชบริการน้ันในราชอาณาจักร และของเจาของ
แพลตฟอรม (Plat form เจาของระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรหรือเจาของเว็บไซต) และกําหนดหามมิให
ผูประกอบการดงักลาวซึง่ไดจดทะเบยีนภาษมีลูคาเพิม่เรยีกเกบ็ภาษมีลูคาเพิม่จากผูซือ้สนิคาหรอืบรกิาร
   ๔. กําหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีของผู ประกอบการท่ีอยู 
นอกราชอาณาจักรและเจาของแพลตฟอรมย่ืนแบบแสดงรายการภาษี และการชําระภาษีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตทางเว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๕. กําหนดใหผูประกอบการที่อยูนอกราชอาณาจักรและเจาของแพลตฟอรมที่ตองเสียภาษี
มลูคาเพิม่ซึง่มมีลูคาของฐานภาษตีามทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎกีา ใหย่ืนคําขอตามหลักเกณฑ วธิกีาร
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณากอนรับหลักการ
   (รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
   ๑. รับทราบผลการพิจารณาและขอสังเกตของรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไป
พจิารณากอนรบัหลกัการ [รางพระราชบญัญตัปิองกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ซึง่นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ กบัคณะ  เปนผูเสนอ] ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ
   ๒. ใหสงคืนรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กับคณะ เปนผู เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณา
กอนรบัหลกัการไปยงัสภานติบิญัญตัแิหงชาตภิายในกําหนดเวลา พรอมใหแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปดวยวา ควรชะลอการพิจารณารางพระราชบัญญตัปิองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ กับคณะ เปนผูเสนอ) เพื่อรอรางพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสตัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการดําเนินการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันตอไป
   ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางดําเนินการยกราง แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

   ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากเมือ่วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดพจิารณา

รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ กบัคณะ โดยทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิหน็ชอบใหคณะรฐัมนตรขีอรบั
รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณา
ศึกษาภายในกําหนด ๓๐ วัน กอนสงใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระรับหลักการตอไป
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๕๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญ คือ เปนการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่และอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดใหเจาของสัตวนําสัตวเลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยง
หากเจาของสัตวเลี้ยงไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

    สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพ่ือติดตาม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ นอกจากน้ี ยังมีชองทางใหทานผู สนใจติดตามรับฟงสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจําสัปดาหไดทางวิทยุออนไลน nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมาย
เที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา 
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