
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ
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   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มีรางพระราชบัญญัติและรางพระราชกฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการหรือเห็นชอบ
และรับไปพิจารณากอนรับหลักการรวม ๒๓ ฉบับ ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....     
    ๒. รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    ๓. รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
    ๔.  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ
และศาลฎีกา) และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แกไข
เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เพื่อออกระเบียบกําหนดเบี้ยประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
    ๕.  รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
    ๖.  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงนิได
จากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)
    ๗. รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
    ๘. รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....
    ๙. รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....
    ๑๐. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….
    ๑๑. รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
    ๑๒. รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น พ.ศ. .... 
และรางกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๖ ฉบับ
    ๑๓. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน พ.ศ. ....
    ๑๔. รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
    ๑๕. รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....
   ๑๖. รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
    ๑๗. รางพระราชบญัญตัคิุมครองประชาชนในการทําสญัญาขายฝากทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม
หรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพรอมกับรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ ซ่ึงอยูระหวางการตรวจพจิารณาของสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
   ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงรัดเสนอเร่ือง การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
ตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไมตองนําเงินและทรัพยสิน
ของกองทุนสงคลังตอกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวแจงผลการพจิารณาดงักลาวไปเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาของสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดหลักการสําคัญของการจัดการการอุดมศึกษาใหมีความเปนอิสระ มีเสรีภาพ
ทางวิชาการและมีหลักธรรมาภิบาล กําหนดหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัย
และการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังกําหนด
ใหมีคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณาเสนอนโยบายและแผนการอดุมศกึษา ตลอดจน
กาํหนดใหมกีองทนุเพือ่พฒันาการอดุมศกึษา โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใชเปนทนุหมุนเวียนสําหรับสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

   รางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติป าไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติิบญัญติัแหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหไมทกุชนดิทีข่ึน้ หรอืปลกูขึน้ในทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ ์หรอืสทิธคิรอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ไมเปนไมหวงหาม สําหรับไมที่ขึ้นในปาชนิดใดจะใหเปนไมหวงหามประเภทใด
ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
   ๒. กาํหนดใหภายใตบงัคบัแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ผูใดประสงคจะใหออกหนงัสอื
รับรองไมที่ขึ้น หรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
รวมทัง้การออกหนงัสอืรบัรองไม ผลติภณัฑไมฯ เพือ่สงออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหยืน่คาํขอตอพนักงาน
เจาหนาที่
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
   รางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
   และสังคม พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบคําชี้แจงขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ของกระทรวง
การคลัง
   ๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับขอสังเกตของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
     รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. กาํหนดบทนยิามคาํวา “ประชารัฐสวัสดกิาร” และ “โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดกิารแหงรฐั” 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชจายเงินของกองทุนฯ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๓๐

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม ซึง่รฐัมนตรี
วาการกระทรวงการคลงัเปนประธานกรรมการ เสนอแผนการดาํเนนิงาน มาตรการ หรอืโครงการเกีย่วกบั
ประชารัฐสวัสดิการสําหรับผูมีรายไดนอยท่ีลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
และพิจารณาการสนับสนุนโครงการท่ีใหบริการทางสังคมผานหนวยงานของเอกชน มูลนิธิ และองคกร
สาธารณประโยชน สําหรับชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภทตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ รวมท้ังกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการผูทรงคณุวุฒิ วาระการดํารงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
   ๓. กําหนดใหคณะกรรมการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ประมาณการรายจาย
และประโยชนทีจ่ะไดรบั รวมท้ังวิเคราะหผลกระทบจากการดาํเนนิโครงการตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒)
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย       
   ๔. กําหนดใหการจัดประชารัฐสวัสดิการที่เปนการใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุน
คาใชจายบางสวนทีจํ่าเปนในการดาํรงชพี ใหดาํเนนิการผานบตัรสวสัดกิารแหงรฐั ทัง้นี ้การจดัประชารัฐ
สวสัดกิารตามมาตรานี ้อาจแตกตางกนัตามความเหมาะสมและความจาํเปน โดยใหกระทรวงการคลงั
ออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกและ
การใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
   ๕. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนสํานักงานเลขานุการ และรับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
   ๖. กาํหนดใหจดัตัง้กองทนุประชารฐัสวสัดกิารเพือ่เศรษฐกจิฐานรากและสงัคมในสาํนกังานปลดั
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอย และการสนับสนุนโครงการใหบริการทางสังคมผานหนวยงาน มูลนิธิ
และองคกรสาธารณประโยชน และกาํหนดเงนิและทรพัยสนิของกองทนุ การใชจายเงนิของกองทนุ รวมทัง้
การเก็บรักษาเงินของกองทุน
   ๗. กาํหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการรบัจายเงนิ การบัญช ีและการตรวจสอบภายในของกองทุน
   ๘. กาํหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการยบุเลกิกองทนุ และการตรวจสอบทรพัยสนิและชาํระบญัชี
   ๙. กาํหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัการโอนบรรดาเงนิ ทรพัยสนิ สทิธ ิหนีส้นิ และภาระผกูพนั
ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก การจัดทําโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ และการใหความชวยเหลือ
ผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
วาดวยการบริหารกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๐

27-49-MAC6.indd   3027-49-MAC6.indd   30 11/20/18   4:59 PM11/20/18   4:59 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๓๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
   (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการวินจิฉยัปญหาโดยท่ีประชุมใหญ
   และทีป่ระชมุแผนกคดใีนศาลชัน้อทุธรณและศาลฎกีา) และรางพระราชบญัญตัิ
   ระเบยีบบรหิารราชการศาลยตุธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (แกไขเพิม่เตมิอาํนาจ
   หนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรมเพ่ือออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุม
   สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณ
   หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. …. (แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการวินิจฉัยปญหาโดยที่ประชุมใหญและที่ประชุมแผนกคดีในศาล
ชัน้อทุธรณและศาลฎกีา) และรางพระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุม
สําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
ของสาํนกังานศาลยติุธรรม ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิรรมเพ่ือออกระเบียบ
กาํหนดเบีย้ประชมุสาํหรบัขาราชการตลุาการซึง่เขารวมการประชมุใหญในศาลชัน้อทุธรณหรอืศาลฎกีา)
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….
    ๑.๑ กําหนดใหภายใตบทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถาคําพิพากษาหรือคําสั่งจะตองทําโดย
ผูพิพากษาหลายคน คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นจะตองบังคับตามความเห็นของฝายขางมาก
       ในศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกา ประธานศาลช้ันอุทธรณหรือศาลฎีกาจะใหมี
การวนิจิฉยัปญหาใดในคดีเรือ่งใดโดยท่ีประชมุใหญหรอืทีป่ระชมุแผนกคดกีไ็ด หรอืถามกีฎหมายกําหนด
ใหวินิจฉัยปญหาใดหรือคดีเรื่องใดโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีก็ใหวินิจฉัยได แลวแตกรณี
      ในคดีซึ่งที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีไดวินิจฉัยปญหาแลวคําพิพากษา
หรือคําสั่งตองเปนไปตามคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดี และตองระบุดวยวา
ปญหาขอใดไดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมแผนกคดีผูพิพากษาที่เขาประชุม แมมิใชเปน
ผูนัง่พจิารณา กใ็หมอีาํนาจพพิากษาหรอืทาํคาํสัง่ในคดนีัน้ได และเฉพาะในศาลช้ันอทุธรณใหทาํความเห็นแยง
พรอมเหตุผลไวดวย
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    ๑.๒ กําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับวา พระราชบัญญัติน้ีไมมีผลกระทบถึงกระบวน
พิจารณาของศาลที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
     ๒. รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    กําหนดใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบกําหนด
เบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการซึ่งเขารวมการประชุมใหญในศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา

   รางพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กจิการบานเมอืงทีด่ ี(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
   สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอวา
     ๑. มาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกาํหนดใหคณะรัฐมนตรีจดัใหมแีผนการบริหารราชการแผนดนิตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรฐัมนตร ีเปนแผน ๔ ป โดยนาํนโยบายของรฐับาลทีแ่ถลงตอรฐัสภามาพจิารณาดาํเนนิการ
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ และกาํหนดใหหนวยงานตาง ๆ  ตองจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ
ทั้งแผน ๔ ป และแผนรายป รวมทั้งตองจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้นดวย
   ๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหรัฐจัดใหมี
ยทุธศาสตรชาตเิปนเปาหมายในการบรหิารประเทศอยางยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ใชเปนกรอบ
ในการจดัทาํแผนตาง ๆ  ใหสอดคลองและบรูณาการกนัเพือ่ใหเกดิเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมาย
ดงักลาว และตอมาไดมกีารตราพระราชบญัญตักิารจดัทาํยทุธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัิ
แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนด
ใหมีการจดัทาํกรอบในการบรหิารราชการแผนดินไวในรปูยทุธศาสตรชาต ิซึง่ทกุหนวยงานตองปฏิบตัติาม
ประกอบกับไดมีการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเปนกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ขึ้นแลว
   ๓. สาํนกังาน ก.พ.ร. ไดพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ และแผนนิติบัญญัติ แลวเห็นวา การจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ
แผนแมบท และแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มเีปาหมาย
ทีช่ดัเจนและมคีวามตอเนือ่งอยางเปนระบบและชดัเจนกวามาตรการตามทีก่าํหนดไวในพระราชกฤษฎกีา
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วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ดงันัน้ จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง
จดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป และแผนนติบิญัญตัอิกีตอไป สมควรยกเลกิ
การจดัทาํแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป และแผนนติบิญัญตั ิและแกไขเพิม่เตมิ
หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังสมควรกําหนดใหการบริการประชาชน
และการประสานงานระหวางสวนราชการตองกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการทํางานของระบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
   รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. ใหยกเลิกการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผน
นิติบัญญัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
     ๒. แกไขเพิม่เตมิหลกัเกณฑการจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการประจาํปใหสอดคลองกับยทุธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
     ๓. กาํหนดใหการบรกิารประชาชนและการประสานงานระหวางสวนราชการดวยกนัตองกระทาํ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกสกลางที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคการมหาชน) กําหนด
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
   (การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ผานกองทุนรวม)    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินไดจากการลงทุนในตราสารหน้ีผานกองทุนรวม) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย

27-49-MAC6.indd   3327-49-MAC6.indd   33 11/20/18   3:28 PM11/20/18   3:28 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๓๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
     ๑. กาํหนดใหยกเลกินยิามกองทนุรวมในมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ซึง่เปนกองทนุรวม
ที่ตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ ๕ (๘) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๕ รวมทั้งยกเลิกและแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ
กบักองทนุรวมดงักลาว โดยบทบัญญตัท่ีิถกูยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมยงัคงใชบงัคับตอไป เฉพาะแกกองทุนรวม
ที่ตั้งขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
     ๒. กําหนดใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย                
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนิติบุคคลที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศ                    
ในราชกิจจานุเบกษา เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร
     ๓. กําหนดใหผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย หรอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของตางประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะซ่ึงตรีาคา
เปนเงนิไดเกนิกวาทีล่งทนุ เปนเงนิไดพงึประเมนิตามมาตรา ๔๐ (๔) (ช) แหงประมวลรัษฎากร เชนเดยีวกนักบั
ผลประโยชนที่ไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือต๋ัวเงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออกเฉพาะซ่ึงตีราคา
เปนเงนิไดเกินกวาที่ลงทุน อยางไรก็ดี บุคคลธรรมดาไทยและตางประเทศยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กําไรจากการขายหนวยลงทุนในกองทุนรวม)
     ๔. กาํหนดใหบคุคลธรรมดาไทยสามารถเลอืกเสยีภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาสาํหรบัเงนิสวนแบง
ของกําไรท่ีไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรา
รอยละ ๑๐ โดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับบุคคลธรรมดาตางประเทศ
กําหนดใหถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายสําหรับเงินสวนแบงของกําไรที่ไดรับจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ ๑๐
     ๕. กําหนดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเทากับรอยละ ๑๕ ของรายไดกอนหักรายจายใด ๆ

   รางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพจิารณาในประเด็น
ตามความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรบัความเห็นและขอสงัเกตของกระทรวงการคลัง
กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกฎหมาย และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของสาํนกังบประมาณ สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
และคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการดวย
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดใหมีกลไกและกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เปนระบบ
และมปีระสทิธิภาพ โดยการประสานความรวมมอืเพ่ือจัดบรกิารสขุภาพปฐมภมิู ซึง่เปนการดาํเนนิการ
ที่มีสวนรวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
การเชือ่มโยงขอมลูระหวางหนวยบรกิาร ทัง้ระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภูม ิทัง้นี ้เปนการดแูลสขุภาพ
ของประชาชนตั้งแตแรกแบบองครวม ผสมผสาน ตอเนื่อง ดังนี้
   ๑. กาํหนดนยิามคาํวา “สขุภาพปฐมภมู”ิ “ระบบสขุภาพปฐมภมู”ิ “หนวยบรกิาร” “หนวยบรกิาร
ปฐมภูมิ” “ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข” และ “คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ”
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแทนหนวยบรกิารปฐมภมู ิกรรมการผูแทนนายแพทยสาธารณสขุจงัหวดั ผูแทนสาธารณสขุ
อาํเภอ ผูแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน และผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
   ๓. กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยใหคณะกรรมการ
กํากับดูแลเชิงนโยบายควบคูไปกับการกําหนดหลักเกณฑการใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน เสนอ
นโยบายและแผนยทุธศาสตรเกีย่วกบัระบบสขุภาพปฐมภมูติอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ
และใหหนวยงานที่ เกี่ยวข องรับไปปฏิบัติ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ กําหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย
และยุทธศาสตรดังกลาว และเสนอแนวทางตอคณะรัฐมนตรีในการผลิตและพัฒนาแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งกําหนดมาตรการ สงเสริม และสรางเสริม
ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง นอกจากน้ัน คณะกรรมการ
ดังกลาวยังมีหนาที่และอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามที่รางพระราชบัญญัตินี้กําหนด
   ๔. กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่และอํานาจเปนหนวยงานกลาง
ในการขับเคลื่อนกลไกตาง ๆ ตามรางพระราชบัญญัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เชน จัดทํานโยบายและแผน
ยทุธศาสตรเกีย่วกบัระบบสขุภาพปฐมภมู ิโดยตองคาํนงึถงึหลกัการมสีวนรวมของประชาชน ประสานงาน
กับหนวยบริการปฐมภูมิ เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หนวยงานของรัฐ องคกรระหวางประเทศ
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดใหมีทะเบียน
ผูรับบริการ หนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสงเสริมและสรางเสริม
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ใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพของตนเอง ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
ใหมกีารผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมใิหเพยีงพอกบัการใหบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
   ๕. กําหนดใหมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน สิทธิไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ทีเ่ปนธรรม มคีณุภาพ มมีาตรฐาน สทิธไิดรบัการรกัษาพยาบาล  หรอืรบับรกิารสาธารณสุขตามสวัสดกิาร
หรอืตามสทิธทิีบ่คุคลนัน้ไดรบัอยูตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืคาํสัง่อ่ืนใด
รวมทั้งกําหนดกระบวนการรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชน กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
เพือ่เปนหนวยบรกิารปฐมภูมแิละเครือขายหนวยบรกิารปฐมภูม ิและแจงใหประชาชนทราบ และกาํหนด
หนาที่ของหนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหบริการและขอมูลการบริการสุขภาพปฐมภูมิและสิทธิของ
ผูรับบริการแกผูรับบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแล
อยางตอเนื่องแกญาติหรือผูที่ใกลชิดกับผูรับบริการ
   ๖. กําหนดใหมีการสงตอผูรับบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในกรณีที่มีความจําเปนตองสงตอ
ผูรับบริการเพื่อใหไปรับการรักษาพยาบาลที่หนวยบริการปฐมภูมิอื่น เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
หรือหนวยบริการอื่น โดยใหแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือคณะผู ใหบริการสุขภาพปฐมภูม ิ               
ซึ่งดูแลผูรับบริการดําเนินการใหมีการสงตอผูรับบริการดังกลาว
   ๗. กําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ เชน ใหคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิจัดใหมีการตรวจสอบเพ่ือควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอยางสมํ่าเสมอ 
โดยสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบดังกลาว
   ๘. กําหนดใหมีการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชน หนวยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ หรือการสงเสริมและสรางเสริมใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูในการจัดการสุขภาพ
ของตนเองไดในทุกมิติ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   ๙. กําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูไมปฏิบัติตามคําสั่งเรียกมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสอบสวน
หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวตามสมควร
   ๑๐. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับภายใน ๑๐ ปนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน
ผูรับบริการและพื้นที่ และใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการเพื่อใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
ดแูลประชาชนในสดัสวนทีเ่หมาะสมตอไป แตหากมเีหตจุาํเปน ใหคณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมูิ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ใหมกีารขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนระยะเวลาตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนด
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเจาพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ ฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ และขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เจาพนักงานตํารวจศาล
    จัดใหมีเจาพนักงานตํารวจศาลในจํานวนที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ในศาลทุกศาล
   ๒. หนาที่และอํานาจของเจาพนักงานตาํรวจศาล 
      ๒.๑ ตดิตามสบืสวนจบักมุผูตองหาหรอืจาํเลยทีไ่ดรบัการปลอยชัว่คราวโดยศาลแลวหลบหนี
หรือผูไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล และศาลไดออกหมายจับแลว
    ๒.๒ เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคน หรือจับกุมผู ตองหา จําเลย
หรอืผูไมปฏบัิตติามหมายเรยีก หรอืคาํสัง่ของศาล เมือ่มเีหตุอันควรสงสยัวาบคุคลดังกลาวหลบซอนอยู
และมเีหตอุนัควรเช่ือวาหากเน่ินชาไป บคุคลดงักลาวจะหลบหน ีทัง้นี ้หากเจาของหรือผูรกัษาสถานท่ีน้ัน
ไมยอมใหเขาไป เจาพนักงานตํารวจศาลมีอํานาจใชกําลังเพื่อเขาไปได
      ๒.๓  คนหายานพาหนะทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวาผูตองหา จาํเลย หรอืผูไมปฏบิตัติามหมายเรยีก
หรือคําสั่งของศาล ไดเขาไปหลบซอนอยู และหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะไมสามารถตามยานพาหนะ
หรือบุคคลดังกลาวได
    ๒.๔ รกัษาความสงบเรยีบรอย และปองกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิในบรเิวณศาล
    ๒.๕ ใหมอีาํนาจหนาทีเ่ชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครอง หรอืตาํรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
   ๓. ความรวมมือ
      ๓.๑ สํานักงานศาลยุติธรรมอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
ใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาที่ไดตามความเหมาะสม
    ๓.๒  ใหหนวยงานของรฐัหรอืเจาหนาทีอ่ืน่ของรฐัดงักลาว  ไดรบัคาใชจายหรอืคาตอบแทนอืน่ใด
ที่จําเปนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๓๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๔. ผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล
      ในกรณีจาํเปน ใหเลขาธิการสาํนักงานศาลยตุธิรรมมอํีานาจสัง่ใหขาราชการ  พนักงานราชการ 
หรือลูกจางท่ีไมใชเจาพนักงานตํารวจศาล เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจศาล โดยมีอํานาจ
หนาที่เชนเดียวกับเจาพนักงานตํารวจศาล
   ๕. กฎหมายที่เกี่ยวของ
    ใหสํานกังานศาลยุติธรรมไดรบัยกเวนไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน และกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑเชนเดียวกับ
ราชการทหารและตํารวจตามกฎหมายดังกลาว

   รางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจริยธรรมเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนํา
ผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สํานักงาน ก.พ. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับ “เจาหนาที่ของรัฐ”
   ๒. กาํหนดใหมคีณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมของเจาหนาทีข่องรฐั (ก.ม.จ.) ประกอบดวย
นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย เปนประธาน ผูแทน ก.พ. เปนรองประธาน
ผูแทนองคกรกลางบรหิารงานบคุคลนอกจาก ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. ผูแทนศนูยคณุธรรม (องคการมหาชน) 
และใหมกีรรมการผูทรงคณุวุฒ ิจาํนวนไมเกนิ ๕ คน และใหเลขาธกิาร ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยตําแหนง
   ๓. ก.ม.จ. มีอํานาจหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย
และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ ใหคําปรึกษาแกองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลในการจัดทําและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กําหนดหลักเกณฑการนําจริยธรรม 
ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือใหความเห็นในเรื่องที่ขัดแยง
กับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
   ๔. กําหนดใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการอื่นที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ของรัฐ กําหนดประมวล
จรยิธรรมสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐประเภทน้ัน และใหมกีลไกขับเคล่ือนองคกร กระบวนการและวิธกีาร
ในการรักษาจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
   ๕. กาํหนดใหหนวยงานของรฐันาํพฤตกิรรมในการรกัษาจรยิธรรมไปใชในกระบวนการบรหิาร
งานบุคคล เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
   พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
     ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของสาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการวจัิยไปประกอบการพจิารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑.  กําหนดนิยามคําวา “ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม” หมายความวา
เงนิสนบัสนนุจากหนวยงานของรฐัท่ีจัดสรรใหแกผูรบัทนุ โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการวิจัย พฒันา            
และนวัตกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี และใหหมายรวมถึง
เงินกองทุนท่ีหนวยงานของรัฐจัดสรรใหแกผูรับทุนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกัน แตไมรวมถึงเงินสนับสนุน 
ที่ใชเพื่อวาจาง หรือรวมดําเนินการวิจัยและพัฒนา หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อใหไดมาซ่ึงความรู 
เทคโนโลยีตนแบบ หรือผลลัพธอื่นใดจากการนี ้อันเปนการดําเนินการตามภารกิจปกติของหนวยงาน
   ๒. กําหนดใหหนวยงานใหทุนของรัฐสามารถใหทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมแกหนวยงาน
ของรฐั หนวยงานภาคการศกึษา หนวยงานภาคเอกชน หรอืสถาบนัวจิยัได และหนวยงานผูใหทนุสนบัสนนุ
แกหนวยงานภาคเอกชนนัน้ จะตองพจิารณาวาโครงการนัน้มคีวามเปนไปไดสงูในการนาํไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน หรือเปนประโยชนตอภาคการเกษตร สังคม
ชุมชน และประชาชน
   ๓. กําหนดใหหนวยงานภาคเอกชนที่จะขอรับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะตองเปน
นติบิคุคลทีม่ผีูถอืหุนสญัชาตไิทยไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของทนุจดทะเบยีน และมสีถานประกอบการ
ตั้งอยูในประเทศไทย
   ๔. กาํหนดใหสทิธใินผลงานวิจยัและนวตักรรมทีเ่กดิจากสญัญารบัทนุสนบัสนนุการวจิยั พฒันา
และนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เปนของผู รับทุน โดยผู รับทุนจะตองรายงานผลงานวิจัย
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และนวัตกรรมใหผูใหทนุทราบกอนดําเนนิการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา ทัง้นี ้หากผูรบัทุนไมประสงค
ถอืครองสทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรม ใหผูรบัทนุทาํหนงัสอืเปนลายลกัษณอกัษรแจงความประสงค
ไมถือครองสิทธิไปยงัผูใหทนุ และใหสทิธใินผลงานวิจยัและนวัตกรรมเปนของผูใหทนุ โดยการใชประโยชน
ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมขึ้นอยู  กับการตกลงระหวางผู  ให ทุนและผู รับทุนเป นรายกรณี
   ๕. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนประธาน กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกําหนดอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ เชน กาํหนดนโยบายหรอืมาตรการทีเ่กีย่วของในการบรหิาร
จัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจากภาครัฐ 
และสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมจากหนวยงานภาครัฐไปใชประโยชน
   ๖. กาํหนดใหผูรบัทนุซึง่ถอืครองสทิธใินผลงานวจิยัและนวตักรรม หรอืผูรบัโอนสทิธจิากผูรบัทนุ 
ไมวาจะเปนการโอนสิทธิมาแลวกี่ทอดก็ตาม มิไดดําเนินการใด ๆ หรือไมสามารถคาดการณไดวาจะมี
การดําเนนิการใด ๆ  เพือ่นาํผลงานวิจยัและนวัตกรรมดังกลาวไปใชประโยชนในระยะเวลา ๒ ปนบัแตวนัที่
รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่คนพบตอผูใหทุน ใหสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปน
ของผูใหทุน โดยผูใหทุนอาจดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเปนของผูใหทุน
   ๗. กําหนดใหในภาวะสงครามหรือในภาวะฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเพ่ือการเยียวยา
ดานสาธารณสขุ หรอืความมัน่คง ความปลอดภยัของประเทศ หรอืมคีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใชสิทธิ                             
ในผลงานวิจัยใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐก็ได โดยเสียคาตอบแทนท่ีเปนธรรมแกผูรับทุน             
ซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และตองแจงใหผูรับทุนทราบเปนหนังสือโดยไมชักชา
   ๘. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน
๑๘๐ วนันบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ในระหวางท่ียงัไมมกีรรมการผูทรงคุณวฒิุ ใหคณะกรรมการ
สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาที่คณะกรรมการสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพลางกอน
   
   รางพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรางพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. …. ทีค่ณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษาเสนอไปตรวจพจิารณา โดยใหรบัขอส่ังการของ
นายกรฐัมนตร ีและความเหน็ของคณะกรรมการยทุธศาสตรชาต ิสาํนกังาน ก.พ. และคณะกรรมการอสิระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง
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   ๒. ใหคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเรงรัดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญตั ิ (Checklist) และนํารายงานสรุปผลการรับฟง
ความคิดเหน็และวเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากกฎหมายของรางพระราชบัญญติัดังกลาวไปเปดเผย
ตอประชาชน รวมทัง้จดัทาํแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญ
ของกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกตามรางพระราชบญัญตัดิงักลาว แลวสงผลการดาํเนนิการไปยงัสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาตอไป
   ๓. ใหคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษารับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

   รางพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ....
   และรางกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวม ๖ ฉบบั

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบ
    ๑.๑ รางพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ....
    ๑.๒ รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๓ รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๔ รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๕ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๖ รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    รวม ๖ ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเรงรัดดําเนินการสงแผนในการจัดทํากฎหมาย
ลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคญัของกฎหมายลําดบัรอง ซึง่ตองออกตามรางพระราชบญัญตัิ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. .... มายงัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเพือ่สงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติทั้งหกฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ....
    ๑.๑  กาํหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) สามารถตรวจสอบการเลือกตัง้ในเชงิรกุ
โดยไมจาํเปนตองรอใหมผีูรองเรยีนกอน รวมทัง้กําหนดใหชดัเจนวา การประกาศผลการเลอืกตัง้ไมเปน
การตัดอํานาจ กกต. ในการสืบสวนหรือไตสวนการเลือกตั้งที่ไมสุจริตหรือเที่ยงธรรม นอกจากน้ี                    
ยังกําหนดใหในกรณีที่ กกต. ไดสั่งใหผูบริหาร ประธาน หรือรองประธานสภาทองถิ่น หรือสมาชิก
สภาทองถิน่พนจากตําแหนงไมวาดวยเหตใุด และ กกต. ไดจัดใหมกีารเลอืกตัง้ใหมแทนตาํแหนงทีว่างแลว
แมภายหลงัศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่วา คาํสัง่หรอืคาํวนิจิฉยัใหพนจากตาํแหนงนัน้ไมชอบ กย็อมไมกระทบ
ตอการเลือกตั้งนั้น
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    ๑.๒ กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดเขตเลือกตั้ง โดยกรณีเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นจะมีเกณฑการกําหนดเขตที่แตกตางกันตามรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
      ๑.๓ กาํหนดเกีย่วกบัการไดมาซึง่ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํองคกรปกครองสวนทองถิน่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง 
และกําหนดหนาที่และอํานาจในการดําเนินการเลือกต้ัง รวมท้ังคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานดังกลาว
    ๑.๔ กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง การใชสิทธิเลือกต้ัง การไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง การตัดสิทธิกรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
    ๑.๕ กาํหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้และกาํหนด
เก่ียวกับการสมัครรับเลือกตั้ง และการดําเนินการรับสมัครโดยผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการย่ืนคาํรองคัดคาน และการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือวนิจิฉยัวาผูสมคัร
เปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม รวมทั้งกําหนดหามการรับจาง หรือวาจางใหสมัคร หรือถอน
การสมัครรับเลือกตั้ง
    ๑.๖  กาํหนดเกีย่วกบัคาใชจายในการเลอืกตัง้ โดยใหผูอาํนวยการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดั
กําหนดจํานวนตามหลักเกณฑที่ กกต. กําหนด การจัดทําบัญชีรายรับรายจายในการเลือกตั้ง
การกาํหนดเวลาและขอหามในการดาํเนนิการหาเสยีง การหาเสยีงโดยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส รวมทัง้
การกําหนดใหผูสมัครสามารถมีผูชวยหาเสียงไดแตตองแจงจํานวนใหสํานักงาน กกต. จังหวัดทราบ           
โดยคาตอบแทนของผูชวยหาเสียงนั้นใหคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวย
    ๑.๗  กาํหนดวธิกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ โดยให กกต. เปนผูกาํหนดลักษณะบัตรและหีบบตัร
เลือกต้ัง กําหนดเวลาออกเสียงเลือกตั้ง กําหนดขอหามการดําเนินการในระหวางการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งกําหนดใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
งดการลงคะแนนเลอืกต้ังในหนวยเลอืกตัง้และจดัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมตามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายกาํหนด  
และกําหนดให กกต. มีอํานาจจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จัดการเลือกตั้งไมได
      ๑.๘  กาํหนดความผดิและโทษเกีย่วกบัการฝาฝนขอหามหรอืไมปฏบิตัติามรางพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้
   ๒. รางพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๕ ฉบับ
    ๒.๑ เพิ่มเติมจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    ๒.๒ แกไขเพิม่เตมิคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของผูมสีทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
    ๒.๓ แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
การพนจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น และการนํามาอนุโลมใชกับรองผูบริหารทองถิ่นหรือผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น
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    ๒.๔ เพิ่มเติมขอยกเวนเก่ียวกับการดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในหนวยงาน
ของรัฐ และแกไขเพิ่มเติมขอหามในการมีสวนไดเสียกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน
และครอบคลุมยิ่งขึ้น
    ๒.๕ เพิม่เตมิบทบญัญตัทิีห่ามมใิหมกีารใชจายเงนิเพือ่การฝกอบรมหรอืดงูานในตางประเทศ
ของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูชวยบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน          
   พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรบัความเห็นของสํานกังานสภาความม่ันคงแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมกอนการเสนอพิธีสาร
วาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล  และทางอากาศ เสริมอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรม ตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ
   ๓. ใหสํานักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   ๔. ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรดัดาํเนนิการเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาใหความเหน็ชอบ
การใหสัตยาบันพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินโดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่กระทํา
โดยองคกรอาชญากรรม ตอคณะรัฐมนตรีโดยดวน
    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน
โดยกําหนดลักษณะความผดิฐานลักลอบขนผูโยกยายถิน่ฐาน กาํหนดมาตรการในการปองกนัและปราบปราม
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การกระทาํความผดิดังกลาว และกาํหนดแนวทางในการประสานความรวมมอืในการปองกันและปราบปราม
การกระทาํความผดิดงักลาว ทัง้ระหวางหนวยงานภายในและระหวางประเทศ โดยรางพระราชบญัญตัิ
ฉบบันี ้ เปนการรองรับการใหสตัยาบันพธิสีารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิน่โดยทางบก
ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรมที่ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีไว อันจะเปนการเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยตอประชาคมโลกที่แสดงถึงเจตนารมณอันแนวแนของประเทศไทย
ในการปองกนัและปราบปรามการลกัลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน ซึง่จะทาํใหประเทศไทยไดรบัความเชือ่ถอื
และเปนทีเ่หมาะสมตอการลงทนุและการทองเทีย่ว และทาํใหเกดิการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนืตอไป ซึง่ในปจจบุนั ประเทศไทยไมมกีฎหมายทีม่คีวามสอดคลองกับพนัธกรณี
ตามพิธีสารดังกลาว

   รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของกระทรวงยตุธิรรมไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหกอนยื่นฟองคดีแพง ผูที่จะเปนคูความอาจยื่นคํารองตอศาล เพื่อขอใหศาล
มีคําสั่งแตงต้ังผูประนีประนอมยอมความทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหคู กรณีที่เกี่ยวของไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาท
   ๒. กําหนดใหในกรณีที่มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
สามารถยื่นคํารองขอตอศาลใหมีคําพิพากษาตามยอมได
   ๓. กําหนดใหศาลสามารถไตสวนสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูสัญญาไดยื่นตอศาล
เพือ่ขอใหพพิากษาตามยอม โดยหากศาลพิจารณาแลวเหน็วา สญัญาดงักลาวมคีวามมุงหมายทีจ่ะหลกีเลีย่ง
กฎหมายเพือ่คุมครองประโยชนสาธารณะ หรอืความชอบธรรมทัง้ตอนโยบายสาธารณะหรอืบคุคลภายนอก
ใหศาลมีอํานาจไตสวนและปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานั้นได

   รางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหปรับแกไข
รางพระราชบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดคํานิยาม “พิสูจนและยืนยันตัวตน” หมายความวา การระบุตัวตน การแสดงตน 
การพสิจูนตวัตน การแสดงหลกัฐานใด ๆ  และการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเทจ็จรงิเก่ียวกับผูขอใชบรกิาร
และการยนืยนัตวัตนของผูขอใชบริการ ทัง้นี ้ใหหมายความรวมถงึการแสดงเจตนา การใหความยนิยอม
การทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหเปนไปตามความประสงค
หรือเจตนาของผูใชบริการ และ “ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” หมายความวา ระบบ
และเครือขายกลางในการเช่ือมโยงขอมูลระหวางสมาชิก หนวยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ซึ่งพัฒนา
และบริหารจัดการโดยบริษัทผูใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
   ๒. กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการกาํกบัดแูลการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั” โดยมรัีฐมนตรี
วาการกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เปนประธานกรรมการ ปลดักระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เปนรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกจํานวน ๑๒ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคณุวฒุ ิและใหผูอาํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส เปนกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ
   ๓. กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลโครงขายระบบการพิสูจน
และยืนยนัตวัตนทางดิจทิลัเปนการท่ัวไป อาํนาจและหนาทีด่งักลาวใหรวมถงึการออกประกาศหรือคาํสัง่
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ การออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกีย่วกบับรษิทัผูใหบรกิารระบบการพสิจูนและยนืยนัตัวตนทางดจิิทลั รวมถงึการกาํหนดคาธรรมเนยีม
และคาดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การสั่งใหบริษัท
ผูใหบรกิารยืน่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนนิกจิการของบรษิทัเปนการทัว่ไปหรอืเปนการเฉพาะ โดยมีรายการ
และระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด การพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณตามพระราชบัญญัติน้ี
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกํากับดูแลการใชบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของธุรกิจในแตละภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
   ๔. กําหนดใหการใหบริการระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดจัดตั้งในรูปบริษัทและไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
   ๕. กาํหนดใหบรษิทัผูใหบรกิารและผูใหบรกิารระบบทาํการแทน ดาํเนนิการเขารหสั (Encryption)
หรอืดาํเนนิการอืน่ใดเพือ่ประโยชนในการรกัษาความลบัและความปลอดภัยของขอมลูในโครงขายระบบ
การพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยตองมีมาตรฐานการเขารหัสหรือการดําเนินการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนดเปนอยางนอย
   ๖. กาํหนดใหบรษิทัผูใหบริการ ผูใหบรกิารระบบทาํการแทน หรอืสมาชกิผูใดจงใจหรอืประมาท
เลนิเลอเปดเผยขอมลูทีไ่มถกูตองใหแกผูอ่ืน หรอืเปดเผยขอมลูทีถ่กูตอง แตมใิชเปนไปตามวัตถปุระสงค
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ทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้จนเปนเหตใุหเกดิความเสียหายแกสมาชกิ ผูใชบรกิารหรือเจาของขอมูล 
บรษิทั ผูใหบรกิารระบบทาํการแทนหรอืสมาชกิผูเปดเผย แลวแตกรณ ีตองรบัผดิชดใชคาสนิไหมทดแทน
เพื่อการนั้น
   ๗. กาํหนดใหบริษทัผูใหบรกิารระบบการพสิจูนและยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั ผูใหบรกิารระบบ
ทาํการแทนหรอืผูใดไมปฏบิตัติามคาํสัง่ ประกาศ หลกัเกณฑหรอืเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ
กาํหนด ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอกีไมเกนิวนัละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลา
ที่ยังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิงเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหรบั
ความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน
และขอสังเกตของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสง
ผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
   ๔. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดบทนยิามของ “ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื” ทีเ่ปนระบบการผลติทางการเกษตรทีค่าํนงึ
และรกัษาไวซึง่ระบบนเิวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความสมดุลเปนธรรม
ทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอมและระบบนเิวศ ใหครอบคลมุถึงรปูแบบ บคุคล และองคกรทีเ่กีย่วของ
กับการดําเนินงานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้
   ๒. กําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกร
และกลุมเกษตรกร พรอมทั้งสนับสนุนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
สินคาและการตลาด ตลอดจนกําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริม
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และพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริม
และสนับสนุนที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการอนุมัติการสงเสริมและสนับสนุน
   ๓. กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน” รวมท้ังการกําหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาที่ประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัย
ชี้ขาดการประชุม การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
   ๔. กําหนดเปาหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมทั้งระบบการติดตามประเมินผล
และตวัชีว้ดัในการพัฒนาศกัยภาพเกษตรกร โครงสรางพืน้ฐานระบบสารสนเทศ เพือ่พฒันาระบบการผลิต 
ระบบมาตรฐานสินคาเกษตร รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง
   ๕. กาํหนดเกีย่วกบัการจดัสมชัชาเกษตรกรรมยัง่ยนื กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารทีค่าํนงึถงึ
การมีสวนรวมของประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ในการจัดทําขอเสนอหรือแนวทาง
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ 
การแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนและอํานาจหนาที่ในการกําหนดจัดประชุม
สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
   ๖. กาํหนดหลักเกณฑการจัดตัง้สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนหนวยงานของรัฐที่อยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหสํานักงาน
มีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจน
กําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานฯ
   ๗. กําหนดบทเฉพาะกาลใหในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงิน
จากกองทุนตาง ๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อมาสนับสนุนการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

   รางพระราชบัญญัติคุ มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
   เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
    ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุ มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัย พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดาํเนนิการปฏริปูกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
เปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๔๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลาํดบัรอง
ที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ โดยใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี                   
เมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ [เรือ่ง การเสนอแผน กรอบสาระสําคญั และระยะเวลาการจัดทาํกฎหมาย
ลําดับรอง] ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผนกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํา
กรอบสาระสาํคญัของกฎหมายลาํดับรอง ใหเปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการคุมครองประชาชนจากสัญญาขายฝากท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม
หรอืท่ีอยูอาศัยทีไ่มเปนธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพ่ือใหเกดิความชัดเจนย่ิงข้ึน กาํหนดสทิธแิละหนาที่
ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก กําหนดหนาที่และอํานาจของเจาพนักงานที่ดินและกําหนดบทเฉพาะกาล
เพือ่รองรบัความสมบูรณของสญัญาขายฝากท่ีดินเพือ่การเกษตรกรรม หรอืทีอ่ยูอาศยัซึง่ไดกระทาํไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   ๑. กําหนดบทนิยามของคําวา “ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม” “ที่อยูอาศัย” และ “รัฐมนตรี” 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. กําหนดใหการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู อาศัยตองใชหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนธุรกิจที่ตองควบคุมสัญญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภค นอกจากน้ี กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะตอง
ไดรบัการตรวจสอบเนือ้หาของสญัญาโดยเจาหนาทีข่องรฐั และหากมขีอตกลงเพิม่เตมิเกีย่วกบัขายฝาก
ในภายหลงั ตองไดรบัการตรวจสอบจากเจาหนาทีข่องรฐัและตองนาํไปจดทะเบียนตอพนกังานเจาหนาที่
จึงจะมีผลใชบังคับ
   ๓. กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยูอาศัยจะกําหนด
ระยะเวลาไถทีด่นิตํา่กวา ๑ ปมไิด โดยการกาํหนดระยะเวลาดงักลาวจะตองไมกระทบสทิธขิองผูขายฝาก
ที่จะไถทรัพยสินที่ขายฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาไถ
   ๔. กําหนดสิทธิและหนาที่ของผูซื้อฝากและผูขายฝาก ไดแก
    ๔.๑ กําหนดใหผูซื้อฝากมีหนาที่แจงเปนหนังสือไปยังผูขายฝาก เพื่อใหผูขายฝากใชสิทธิ
ไถถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราคาสินไถใหชัดเจนหากไมไดกําหนด
ใหไถตามราคาที่ขายฝาก
    ๔.๒  กาํหนดใหผูซือ้ฝากสามารถเรยีกหรอืรบัประโยชนตอบแทนได กรณีทีไ่ดกําหนดสินไถ
เทากับหรือตํ่ากวาราคาขายฝาก และผูขายฝากยังคงเปนผูใชทรัพยสินที่ขายฝาก
    ๔.๓ กําหนดใหทรัพยสินซึ่งขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถไดชําระ
สนิไถ และหากผูซือ้ฝากบอกปดหรอืหลกีเลีย่ง หรอืมเีหตขุดัของไมอาจรบัไถได ใหผูขายฝากวางสนิไถไว
ณ สํานักงานวางทรัพย
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๔.๔ กําหนดใหผูซื้อเดิม หรือทายาทของผูซ้ือเดิม ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้น ใชสิทธิในการไถทรัพยสินที่ขายฝาก
    ๔.๕ กําหนดเงื่อนไขมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินเมื่อพนระยะเวลาตามที่กําหนด
     ๔.๖ กาํหนดคาใชจายทีผู่ขายฝากจะตองชาํระใหแกผูซือ้ฝากเมือ่ครบระยะเวลาไถทรพัยสนิ
ที่ขายฝากตามสัญญา และใหผูซื้อฝากในการสงมอบทรัพยสินที่ขายฝาก กําหนดสิทธิของผูขายฝาก
ในการไดรับทรัพยสินที่ไถคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ที่ผูซื้อฝากไดกอไว
   ๕. กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีหนาที่และอํานาจ ดงันี้
    ๕.๑ ตรวจสอบเน้ือหาของสัญญาและเอกสารหลักฐานใหถกูตอง ครบถวน และเปนธรรม
ตามที่กฎหมายกําหนด
    ๕.๒ ชีแ้จงรายละเอยีดของสญัญา สทิธแิละหนาทีข่องคูสญัญา ขอปฏบิตัแิละขอควรระวงั
ใหคูสัญญาทราบโดยละเอียด
     ๕.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และกําหนดใหเจาพนักงานท่ีดิน
เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มอีาํนาจเรยีกบคุคลใดบคุคลหนึง่มาใหขอมลูหรอืใหจดัสง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได
   ๖. กําหนดใหการชําระเงินตามสัญญาขายฝากตองกระทําตอเจาพนักงานที่ดิน โดยให
เจาพนักงานที่ดินตรวจสอบจํานวนเงินและเงื่อนไขในสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด และลงลายมอืชือ่เปนพยานในการรบัเงนิไวเปนสาํคญั หากมกีรณี
ทีผู่ซือ้ฝากชาํระเงนิใหแกผูขายฝากไมครบตามราคาขายฝากทีก่าํหนดไว ใหถอืวาจํานวนเงนิทีผู่ขายฝาก
ไดรับไปจริงเปนราคาขายฝาก
   ๗. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู อาศัยซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

   สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพจิารณารางพระราชบัญญตั ินอกจากน้ี ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี 
ประจาํสัปดาหไดทางวิทยอุอนไลน nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเทีย่งตรง” ทกุวนัพธุ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา  
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