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นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร สำ นักกฎหมาย       

   ส�ำหรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิติบัญญัติในฉบับนี้ 
มร่ีำงพระรำชบญัญตัทิีค่ณะรฐัมนตรอีนมัุติหลักกำรหรอืเหน็ชอบ และรบัไปพจิำรณำก่อนรบัหลกักำร
รวม ๓๘ ฉบับ ดังนี้

   ๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. 
   ๓. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. 
(หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)
   ๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๕. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   ๖. ร่างพระราชบัญญัติการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....
   ๗. ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวิีต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภยั
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
   ๘. ร่างพระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
   ๙. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ
   ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
   ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
   ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....
   ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....
   ๑๔. ร่างพระราชบญัญตักิระจายหน้าทีแ่ละอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
   ๑๕. ร่างพระราชบัญญตัสิภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพือ่ยกเลกิ
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)
   ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….
   ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
   ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
   ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๒๑. ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการวินิจฉยัชีข้าดอ�านาจหน้าทีร่ะหว่างศาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
   ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ….
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   ๒๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….
   ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ�านาจหน้าท่ี
ของผู้ท�าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
   ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒๗. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)
   ๒๙. ร่างพระราชบญัญติัประกนัชีวติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)
   ๓๐. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย
๖ ประเด็น)
   ๓๑. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๓๒.  ร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
   ๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติอ้อยและน�้ำตำลทรำย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของส�านักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขเพิม่เตมิบทนยิามค�าว่า “น�า้ตาลทราย” และ “โรงงาน”และก�าหนดบทนยิามใหม่ค�าว่า
“น�้าอ้อย” และ “สมาคมโรงงาน”
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   ๒. เพ่ิมจ�านวนกรรมการและแก้ไขคณุสมบัตขิองคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายของผูแ้ทน
ทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ทั้งผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน
   ๓. แก้ไขให้น�าเข้าน�า้ตาลทรายได้แต่จะต้องได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดขององค์กรการค้าโลก
   ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการก�าหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกิน
ร้อยละ ๙๕ ของประมาณการรายได้ทีค่�านวณได้ เพือ่ไม่ให้ราคาอ้อยขัน้ต้นสูงเกนิกว่าประมาณการรายได้
ที่ค�านวณได้และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบัความเหน็และข้อสังเกตของกระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และส�านักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) เสนอ
   ๓. ให้ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และส�านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดค�านยิาม “ดจิทัิล” หมายความว่า เทคโนโลยทีีใ่ช้วิธีการน�าสญัลกัษณ์ศนูย์และหนึง่
หรอืสญัลกัษณ์อืน่มาแทนค่าสิง่ทัง้ปวง เพือ่ใช้สร้าง หรอืก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพือ่ให้มนุษย์ใช้ประโยชน์
และ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินงาน
ของรัฐไม่ว่าในการใด ๆ
   ๒. ก�าหนดให้มแีผนพฒันารฐับาลดจิทัิลเพือ่ก�าหนดทศิทางการพฒันาประเทศให้มคีวามชดัเจน 
สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด�าเนินงานของประเทศ 
   ๓. ก�าหนดให้มีศูนย์แลกเปลีย่นข้อมลูกลางแห่งชาต ิเพือ่รองรบัและสนับสนุนการแลกเปลีย่น
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ก�าหนดนโยบายและ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
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รวมทัง้จดัท�าบญัชข้ีอมลูหลกัของภาครัฐ และจดัเกบ็บนัทกึหลกัฐานของการแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมูล
ตลอดจนให้การสนบัสนนุทางเทคนคิแก่หน่วยงานของรัฐเพือ่ให้สามารถแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่างกันได้

   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรปล่อยชั่วครำว)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว) ของส�านักงานศาลยุติธรรม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษจ�าคุกของผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยที่จะต้องหาประกันหรือ
หลักประกันจากอย่างสูงเกิน ๕ ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญติัป้องกนักำรทำรณุกรรมและกำรจดัสวสัดภิำพสตัว์ (ฉบับที ่..)
   พ.ศ. ....   

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว  ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
   ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการควบคุมทางทะเบียน 
และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือ
สถานสงเคราะห์สัตว์ โดยก�าหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน
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   ๒. ก�าหนดโทษส�าหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
และก�าหนดให้เพิ่มอ�านาจเปรียบเทียบให้กับเจ ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลักการร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็
และข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�านัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ โดยก�าหนด
ให้คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติเพื่อก�าหนดทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศและประชาชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งก�ากับดูแลหน่วยงาน
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีการด�าเนินการในระบบสุขภาพ ตลอดจนท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาระบบ
สุขภาพในระดับประเทศ

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรก�ำกบัดแูลผูใ้ห้บรกิำรทำงกำรเงนิ พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รบัความเหน็
และข้อสังเกตของส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�านกังาน ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกังาน คปภ. และส�านกังาน ก.ล.ต.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เก่ียวกับการอ้างบทจ�ากัดสิทธิ
และเสรภีาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดค�านิยาม “ผู้ให้บริการทางการเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการทางการเงิน
ประเภทให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อและผู ้ประกอบธุรกิจ
ประเภทอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน และผู ้ให้บริการทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัท
ในเครือเดียวกันกับผู้ให้บริการทางการเงินเป็นการเฉพาะ
   ๒.  ก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการก�ากับดแูลผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ” ซึง่มปีลดักระทรวงการคลงั
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบายการก�ากับและส่งเสริม ตลอดจนก�ากับดูแล
ประกอบกิจการทางการเงิน
   ๓. ก�าหนดให้จัดตัง้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัดแูลผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิขึน้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ 
ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบกิจการของผู้ให้บริการทางการเงินตามนโยบาย มติ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก�ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินก�าหนด  

   ร่ำงพระรำชบญัญัติประกนัชวิีต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบญัญัติ
   ประกันวนิำศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงการคลัง ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๑.๑ ก�าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันชีวิต
    ๑.๒ แก้ไขบทบญัญตัว่ิาด้วยผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัชวีติ กรณบีคุคลล้มละลาย
ทุจริตเป็นลักษณะต้องห้าม และก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยมีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบความรู้เก่ียวกับ
การประกันชีวิต
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๒.๑ ก�าหนดบทบญัญตัเิพือ่รองรบัการใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในธรุกิจประกันวินาศภยั
    ๒.๒ ก�าหนดให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องเป็นนิติบุคคลเท่าน้ัน
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ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประเมินวินาศภัย ก�าหนดอายุใบอนุญาต การพักใช้
และการเพกิถอนใบอนญุาตเป็นผู้ประเมนิวนิาศภยั รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินการอุทธรณ์ค�าสัง่
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   และร่ำงพระรำชบญัญตัสิ�ำนกังำนพฒันำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ….
   รวม ๒ ฉบบั   

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
และให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
   ๓. ให้ยตุกิารด�าเนนิการร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    เป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกลไกในการก�ากับดูแล
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
    เป็นการปรบัปรงุสถานะและอ�านาจหน้าทีข่องส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญตัหิอกำรค้ำ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบญัญตัิ
   สมำคมกำรค้ำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบบั    
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยให้รับความเหน็ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์
รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตไิปพจิารณาด�าเนินการ
ต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๑.๑ เพิ่มบทนิยาม “สมาคมการค้า” เพื่อให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียน
ตามกฎหมายอืน่ทีม่วัีตถปุระสงค์ในการส่งเสรมิการค้า การบรกิาร การประกอบอาชพีอสิระ อตุสาหกรรม 
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่การหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้
    ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของหอการค้าเพื่อให้หอการค้าสามารถด�าเนินการเพื่อส่งเสริม
การค้า สามารถท�าสัญญากับภาครัฐ มีอ�านาจในการเป็นพยานรับรองลายมือชื่อของบุคคลในเอกสาร
ที่มีผู้ขอรับรอง (Notary Public) และจัดส่งเสริมการค้าบริการตามที่มีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่
ของหอการค้า หรืออาจร่วมมือกับองค์กรอื่นโดยมีการจัดสรรค่าตอบแทนระหว่างกันได้
    ๑.๓  ปรบัปรงุบัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบญัญตั ิกล่าวคอื ใบอนุญาตหอการค้า
เดมิฉบบัละ ๕๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท ใบแทนใบอนญุาตหอการค้า เดมิฉบบัละ ๕๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท 
การขอตรวจหรือคดัเอกสาร เดมิครัง้ละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั
    ๑.๔   แก้ไขชือ่รฐัมนตรรีกัษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์รกัษาการ
เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติสมำคมกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ชื่อของสมาคมการค้า เดิมมาตรา ๑๓ (๑) ก�าหนดว่า สมาคม
การค้ามีเพียงชื่อเรียกโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นสมาคมการค้า แก้ไขเป็นต้องมีค�าว่า สมาคมการค้า 
น�าหน้าชื่อด้วย เพื่อความชัดเจน
    ๒.๒ แก้ไขเพิม่เติมอ�านาจหน้าทีข่องสมาคมการค้าเพ่ือให้สมาคมการค้าประกอบวสิาหกจิ
เพื่อส่งเสริมการค้าได้มากขึ้น เช่น ประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้านั้น ๆ
    ๒.๓ ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ กล่าวคือ ใบอนุญาตสมาคม
การค้า เดมิฉบบัละ ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ใบแทนใบอนญุาตสมาคมการค้า เดิมฉบบัละ ๕๐ บาท



ม.ค. - ก.พ. ๖๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

45

เป็น ๒๐๐ บาท การขอตรวจหรือคัดเอกสาร เดิมครั้งละ ๕ บาท เป็น ๕๐ บาท เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
    ๒.๔  แก้ไขชื่อรัฐมนตรีรักษาการ กล่าวคือ แก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รักษาการ เดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการรักษาการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง

   ร่ำงพระรำชบญัญตัลิขิสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และกำรสมคัรเข้ำเป็นภำคี
   สนธิสัญญำว่ำด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (WIPO 
   Copyright Treaty)

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
และให้ส่งสนธิสัญญาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิไปพิจารณา
ด�าเนินการต่อไป
   ๕. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�าและด�าเนินการยืน่ภาคยานุวตัสิารต่อผูอ้�านวยการใหญ่
ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาฯ
และร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
   สำระส�ำคัญของเรื่อง คือ
   ๑. สนธิสัญญำว่ำด้วยลิขสิทธิ์ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก
    เป็นการคุม้ครองสทิธิแก่ผูส้ร้างสรรค์ในการน�างานลขิสทิธิอ์อกเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ และก�าหนดให้คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี 
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ตลอดจนก�าหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
และการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
   ๒. ร่ำงพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    เป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครองงานภาพถ่าย
ตลอดอายุผู ้สร้างสรรค์และต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่ผู ้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพ่ือให้สอดคล้อง



สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

46จุ ล นิิ ติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

กับสนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก โดยก�าหนดเพิม่เตมิข้อจ�ากดัความรับผดิ
ของผู้ให้บรกิาร และก�าหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีส�าหรับควบคุมการเข้าถึง
เป็นความผดิฐานละเมดิมาตรการทางเทคโนโลย ีและแก้ไขข้อยกเว้นการละเมดิมาตรการทางเทคโนโลยี
ซึง่จะเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอนัมลีขิสทิธิใ์ห้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยงัเป็นการแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปัจจุบัน
สนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก มภีาคสีมาชกิเข้าร่วมแล้ว ๙๖ ประเทศ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงาน ก.พ.ร. 
ส�านักงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏรูิป
การศึกษาเสนอ
    ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ง การซกัซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ และให้คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการด�าเนินการ
การจัดตั้งหน่วยงานไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
   ๔. ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็น
ของส�านกังาน ก.พ. ส�านกังบประมาณ คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ก�าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้
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คู่คุณธรรม การบริหารและการจัดการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา การเร่งรัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาวิชาชีพครู โดยร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการซึ่งเป็นสาระส�าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการปฏิรูป
การศึกษาตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรพฒันำเด็กปฐมวยั พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�านักงานกองทุน
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังบประมาณ
ส�านักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏรูิป
การศึกษาเสนอ
   ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ง การซกัซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) เก่ียวกับการจัดต้ังส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดด�าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ�านาจในการจัดท�านโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้ความเหน็ชอบ ประสานงาน ก�ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปตามแผนพฒันาเด็กปฐมวัย บรูณาการการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนา
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดท�างบประมาณแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   ๒. ก�าหนดให้มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการ
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ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รายได้ของส�านักงาน อาทิ เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เป็นต้น ให้รายได้ที่ส�านักงานได้รับจากการด�าเนินงาน
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ
   ๓. ก�าหนดให้การรบัเดก็ปฐมวยัเพือ่เข้ารบัการพฒันาในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัและสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีการสอบคัดเลือกจะกระท�ามิได้ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด และผู ้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรไกล่เกลีย่ข้อพิพำท พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ  
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทนิยาม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า การด�าเนินการเพ่ือให้คู่กรณี
มีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�าเนินการในชั้นศาล และในชั้นการบังคับคดี
   ๒. ก�าหนดให้การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามร่างพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบต่อการไกล่เกลี่ย
ข้อพพิาททีด่�าเนนิการอยูแ่ล้วโดยหน่วยงานของรฐัและไม่เป็นการต้องห้ามหน่วยงานของรฐัทีด่�าเนินการ
ไกล่เกลี่ยอยู ่แล้วจะด�าเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น การไกล่เกลี่ยโดยอ�าเภอ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ การไกล่เกลี่ยโดยส�านักงานอัยการ
สูงสุดตามระเบียบส�านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในช้ัน
พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๕
   ๓. ก�าหนดบทก�าหนดโทษผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในหน้าที่
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติกระจำยหน้ำที่และอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. .... ตามทีส่�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรเีสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
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สาธารณสขุ ส�านกังาน ก.พ. และส�านกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรีเสนอ
   ๓. ให้ยกเว้นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเร่งรัดด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผล
การด�าเนนิการจดัต้ังส�านกังานไปยงัส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เพือ่ประกอบการตรวจพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่อไป
   ๔. ให้ส�านกังานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รบัความเหน็
ของกระทรวงการคลัง ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงบประมาณไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทบาทของคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) เพิม่มากขึน้ โดยให้เป็นองค์กรบรหิารและผลกัดนัการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท�า
บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายการกระจายหน้าที่
และอ�านาจ รวมถึงเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ มาตรการแนวทางการเสริมสร้าง
ประสทิธภิาพของการบรูณาการภารกิจ การจัดสรรเงนิงบประมาณทีจั่ดสรรเพิม่ขึน้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจนมีหน้าที่ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
   ๒. ก�าหนดให้มีส�านักงานคณะกรรมการการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี (ยกระดับจากกองภายใต้ สปน.)
โดยเป็นส�านกังานเลขานกุารของ ก.ก.ถ. และรบัผิดชอบในงานเลขานุการและกิจการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
กับการกระจายหน้าที่และอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ๓. ก�าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพิม่ขึน้ โดยสอดคล้องกบัภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ และการพจิารณารายได้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บเองมากขึ้น

   ร่ำงพระรำชบัญญัติสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..)
   พ.ศ. .... (เพือ่ยกเลกิมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๔๑)
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพจิารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
ต่อไป และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
ซึง่เป็นการคนืเสรภีาพแก่ผูส่้งสนิค้าทางเรอื ในการเข้าเป็นสมาชกิสภาผูส่้งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ได้โดยความสมัครใจ   

   ร่ำงพระรำชบญัญติัเทคโนโลยป้ีองกันประเทศ พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ของกระทรวงกลาโหม
ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นการขยาย
ขอบเขตการด�าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีป้องกันประเทศ บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขึ้น
ในประเทศไทย เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายรฐับาลในด้านการรกัษาความมัน่คงของรฐัและการต่างประเทศ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว และให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขบทนิยาม “ท�าไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด
ชักลากไม้ในป่า หรือน�าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. ก�าหนดให้ไม้ทกุชนดิทีข่ึน้ในท่ีดนิทีม่กีรรมสทิธ์ิหรอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิและเพิม่เติม  ให้ไม้ในทีดิ่นทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ท�าประโยชน์ตามประเภทหนังสอืแสดงสทิธิท่ีรฐัมนตรี
ประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตรวีนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๑ ส่วนไม้ในป่าชนดิใดจะก�าหนดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดนัน้
ให้ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
   ๓. ยกเลิกการก�าหนดยกเว้นค่าภาคหลวงส�าหรับการท�าไม้ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการท�าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินของตนได้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมค�ำขอระหว่ำงประเทศและกำรแลกเปลี่ยน
   ข้อมูลอัตโนมัติระหว่ำงประเทศ)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามค�าขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓.  ให้กระทรวงการคลังรบัความเหน็ของส�านักงานศาลยตุธิรรมและส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ให้อ�านาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสัง่ให้บคุคลมหีน้าทีร่วบรวมและน�าส่งข้อมลูทางภาษี
และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ท�าไว้กับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาที่ส�านักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ท�าไว้กับ
หน่วยงานของต่างประเทศ โดยบุคคลดังกล่าวต้องรวบรวมและน�าส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ๒. ก�าหนดบทลงโทษในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีร่ายงานผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจ
ในการรวบรวมและน�าส่งข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจพิจารณามีค�าสั่งลงโทษทางปกครองไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
   ๓. ก�าหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จในการรวบรวม
และน�าส่งข้อมลู ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๓ เดอืนถงึ ๗ ปี หรอืปรบัตัง้แต่ ๒,๐๐๐ บาทถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
   ๔. ก�าหนดบทลงโทษในกรณทีีผู่ล่้วงรูข้้อมลูทีต้่องรายงานหรือข้อมูลทีไ่ด้รบัมาจากต่างประเทศ 
แล้วน�าไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบวิชำชีพประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมธนาคารไทย และส�านักงานอัยการ
สูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดบทนิยาม “การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับค่าบริการหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืน ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และก�าหนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
   ๒. ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ระบบ
ควบคุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเดียวกัน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ 
ในการก�ากับดูแลการประกอบวชิาชพีประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ ให้ค�าแนะน�าหรือเสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรี
ในการก�าหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   ๓. ก�าหนดให้มีการจัดต้ังส�านักงานคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยูใ่นก�ากบัของกระทรวงการคลงั เพือ่ท�าหน้าทีด่�าเนินการเกีย่วกบัการจดทะเบยีนและออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการก�ากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
   ๔. ก�าหนดให้รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการ จัดให้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยออกเป็นกฎกระทรวง  

   ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   คณะรฐัมนตรีมมีตอินมุติัหลกัการร่างพระราชบญัญตัสิถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เร่งด่วนเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ให้ยกเลิกความใน (๒) ของ ข. ของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก�าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรอืความผดิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ก่อนวันยื่นค�าขอขึ้นทะเบียน

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรวินิจฉัยชี้ขำดอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจหน้าที่
ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. แก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอ�านาจศาล โดยให้คู่ความ
ฝ่ายที่ถูกฟ้องให้ยื่นค�าร้องโต้แย้งเขตอ�านาจศาลภายในก�าหนดระยะเวลายื่นค�าให้การหรือก่อนพ้น
ระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นค�าให้การเป็นอย่างช้า และในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยช้ีขาด
เขตอ�านาจศาล ให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้เพื่อป้องกันการประวิงคดี
   ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาค�าร้อง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
กรณีค�าพิพากษาหรือค�าส่ังที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยก�าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจ�าเป็นให้คณะกรรมการ
ลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจ�าเป็นนั้นไว้ด้วย

   ร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
   ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ….
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑)
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกิดความชัดเจน อันจะน�าไปสู่การมีกฎหมายที่มีคุณภาพ
และมกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น มกีารยกเลกิหรอืปรบัปรุงกฎหมายทีห่มดความจ�าเป็นหรอืไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน และประชาชนสามารถเข้าถงึตวับทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมการด�าเนินการของ
หน่วยงานของรฐัทีม่ไิด้อยู่ในฝ่ายบรหิารด้วย ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย

   ร่ำงพระรำชบญัญัติสภำดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ
   ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของส�านักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ให้จัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีอ�านาจหน้าที่เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ โดยให้สภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีส�านักงานสาขา
ในจังหวัดอื่นได้
   ๒. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและด�าเนินกิจการของสภา
ดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งประเทศไทย รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นผู ้แทนภาคเอกชน ประสานด้านนโยบายและ
การด�าเนินการกับรัฐบาลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล 
   ๓. ก�าหนดให้ส�านักงานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยมีผู้อ�านวยการ
เป็นหัวหน้าส�านักงานโดยต�าแหน่ง ท�าหน้าที่บริหารก�ากับดูแลการด�าเนินงานประจ�าของส�านักงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารและตามข้อบังคับ
   ๔. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัขิองสภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทยต้องระวางโทษปรบั
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   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวกับอ�านาจ
	 	 	 หน้าทีข่องผู้ท�าการแทน	ผูร้กัษาการแทน	หรอืผู้รกัษาการในต�าแหน่งผูบ้รหิาร
	 	 	 ของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของผู้ท�าการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รบัข้อสงัเกตเก่ียวกับขอบเขตของร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวทีอ่าจไม่ได้แก้ปัญหา
เกีย่วกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการ และคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิได้อย่างครอบคลมุในคราวเดยีวกนั
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
   แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยก�าหนดให้ผู ้ท�าการแทน
ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ มีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งรวมถึงอ�านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น 

   ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ของส�านักงานศาลยุติธรรม ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้คู่พิพาทในทางอนุญาโตตุลาการสามารถตั้งคนต่างด้าวเป็นอนุญาโตตุลาการ
หรือผู้รับมอบอ�านาจเพื่อท�าหน้าที่แทนในการด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการในราชอาณาจักรได้
   ๒. ก�าหนดให้คนต่างด้าวตามข้อ ๑ ที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และมีภารกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้านการระงับ
ข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ สามารถขอหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว
เพือ่ประกอบการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงและกฎหมายว่าด้วยการบรหิาร
จัดการการท�างานของคนต่างด้าวได้
   ๓. ก�าหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองตามข้อ ๒ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ามา
และอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในหนังสอืรบัรอง และมสีทิธทิ�างาน
ในราชอาณาจักรได้ตามหน้าที่ของตน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติยำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตัยิา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ไปพิจารณาด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเก่ียวกับการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   มบีทบญัญตัทิีส่อดคล้องกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค และมกีารเพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
พจิารณา ซึง่ประกอบด้วยบทบญัญตัทิีป่รบัแก้ไขจากพระราชบญัญติัยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเรือ่งดงัต่อไปนี้
   ๑. แก้ไขนิยามศัพท์ค�าว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” และเพิ่มเติมนิยามศัพท์ค�าว่า
“กระบวนการพิจารณาอนุญาต”
   ๒. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู ้รับอนุญาตต้องยื่นเอกสารการได้มาซ่ึงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ในกรณีเป็นยาที่ได้รับสิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรประกอบค�าขอขึ้นทะเบียนต�ารับยา
   ๓. แก้ไขเพิ่มเติมให้ใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยามีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญ
การขึ้นทะเบียนต�ารับ และวิธีการต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยา
   ๔. แก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษกรณีผู ้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการศึกษาวิจัยยา และกรณีผู้ที่ต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนต�ารับยาเกินระยะเวลาที่ก�าหนด
   ๕. แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

   ร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
   ๑. คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และให้ส่งความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในก�าหนดเวลา
   ๒. ให้กระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
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   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ในปัจจุบันในส่วนของกัญชานั้นปรากฏผลวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
หลายประเทศทั่วโลกจึงได้มีการผ่อนปรนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย อนุญาตให้ประชาชน
ใช้พืชกระท่อมและกัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อการนันทนาการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ส�าหรับ
ประเทศไทย ปัจจบุนัพชืกระท่อมและกัญชายงัคงเป็นสิง่เสพตดิให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบญัญตัิ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการก�าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริง
พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนลักลอบใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมานานหลายปีแล้ว ทั้งผลิตใช้เองและผลิต
ในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้มีราคาแพงและอาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์และต�ารับยา สมควร
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน�ากัญชา
และพืชกระท่อมไปท�าการศึกษาวิจยัเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�าไปใช้ในการรักษาภายใต้
การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติห้ามมิให้ผลิต น�าเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท ๕ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
   ๒. เพิ่มเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ�านาจก�าหนดเขตพื้นที่
เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ผลิตและทดสอบยาเสพติด
ประเภท ๕ หรือก�าหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดประเภท ๕ ในปริมาณที่ก�าหนดได้ 
โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบด้วย 
   ๓. ตดัยาเสพตดิประเภท ๕ ออกจากบทบญัญตัห้ิามผลติ จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก และการมไีว้
ในครอบครอง รวมถึงการก�าหนดปริมาณยาเสพติดประเภท ๕ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อครอบครอง
จ�าหน่ายออก โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนี้ไปก�าหนดเพิ่มเติมในมาตราอื่น 
   ๔. ก�าหนดให้ผูร้บัอนญุาตทีป่ระสงค์จะจ�าหน่ายหรอืมไีว้ในครอบครองซึง่ยาเสพตดิประเภท ๕
เกินปริมาณที่ก�าหนด ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑
   ร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (มำตรกำรภำษีเพือ่สนบัสนนุกำรบรจิำคให้แก่พรรคกำรเมอืงตำมพระรำชบัญญตัิ
   ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้บคุคลธรรมดาผูม้สัีญชาตไิทยท่ีบรจิาคเงนิให้พรรคการเมอืง หรือให้การสนบัสนุน
เงินหรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถน�าไปหักลดหย่อน
ในการค�านวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจ�านวนที่บริจาค แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐บาท ในปีภาษนีัน้ ทัง้นี ้ให้มผีลใช้บงัคบัส�าหรบัเงนิได้พงึประเมนิประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
   ๒. ก�าหนดให้บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิคุคลทีบ่รจิาคเงนิให้พรรคการเมอืง หรอืให้การสนับสนนุ
เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดในการจดักจิกรรมระดมทุนของพรรคการเมอืง สามารถน�าเงนิ ทรพัย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีบริจาค ไปหักรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้ตามจ�านวนทีบ่รจิาคแต่รวมกันแล้วไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท ในรอบระยะเวลาบญัชี ทัง้นี ้ให้มผีลใช้บงัคบั
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   ร่ำงพระรำชบญัญัติประกนัชวิีต (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. และร่ำงพระรำชบญัญัติ
   ประกนัวนิำศภยั (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (กลุม่ท่ี ๒ บทบญัญตัเิกีย่วกบักำรเสรมิสร้ำง
   เสถียรภำพ และควำมมั่นคงของบริษัท)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญติัประกนัชวีติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. …. และร่างพระราชบญัญตัิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั รบัความเหน็ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญติัรวม ๒ ฉบบัดงักล่าว ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการปรบัปรงุและแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัิ
ประกนัวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนทีเ่ก่ียวกบัการก�ากับดแูลบรษิทัประกนัวนิาศภยั ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
ในการก�ากบัดูแลบรษิทัประกนัภัยทีมี่ปัญหาในการด�าเนินการ ปรับปรงุกระบวนการในการแก้ไขปัญหา
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ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รองรับการเข้ารับ
การประเมินตามโครงการประเมนิภาคการเงนิ (FSAP) ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการก�ากบัดแูลบริษทัประกันชีวติ
และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 
มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
   ให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการร่างพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากัด (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   เป็นการน�าร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๕๘/๒๕๖๐ มาแก้ไขเพิ่มเติมใน ๖ ประเด็น กล่าวคือ
การเพ่ิมช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทางหนังสือพิมพ์ การส่งเอกสารการประชุม
กรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมกรรมการ การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายให้ออกประกาศได้เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงมีความจ�าเป็น
เร่งด่วนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้โดยไม่กระทบบทบัญญัติอื่น โดยเป็นการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอ�านวยความสะดวกแก่บริษัท
มหาชนจ�ากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ส�านักงาน ก.พ. ส�านักงานศาลยตุธิรรม ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการ
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พิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี เสนอ
   ๓. ให้ส�านกังานปลัดส�านกันายกรฐัมนตรรัีบความเหน็ของกระทรวงการคลงัและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไปพิจารณาด�าเนินการ
ต่อไป
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
   ๑. ก�าหนดให้การด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�าหนดหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการไว้
โดยเฉพาะและมีมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน หรือมีหลักประกัน
ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
   ๒. เพิ่มบทนิยามค�าว่า “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค�าว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” เพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท
   ๓. ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
   ๔. ก�าหนดให้ผู้อทุธรณ์ทีไ่ม่เห็นด้วยกับค�าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้

   ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   และร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิก
   สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมัุตหิลกัการร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหาร
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และรับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิปประกอบการพจิารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้กระทรวง
มหาดไทยรับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการ
ต่อไปด้วย



ม.ค. - ก.พ. ๖๒
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   ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
   ๑. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
	 	 	 	 ๑.๑	ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 	 	 ๑.๒	ก�าหนดบทนิยาม	ค�าว่า	“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”	หมายความว่า	กฎซึ่งออกโดยอาศัย
อ�านาจของสภาท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	 แต่ไม่รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	และค�าว่า	“ผู้ริเริ่ม”	หมายความว่า	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ริเริ่มด�าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธาน
สภาท้องถิ่น
	 	 	 	 ๑.๓	ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติ	ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นค�าร้อง	และการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมี
จ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	๕	 ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในวันที่	 ๑	 มกราคม	 ของปีที่มีการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ส�าหรับการเสนอข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครรวมกันไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
	 	 	 	 ๑.๔	 ก�าหนดให้มีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จ�านวน
ไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	เพือ่ด�าเนนิการจัดให้มกีารรวบรวมลายมอืชือ่ของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	 	 	 	 ๑.๕	ก�าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นเมื่อได้รับค�าร้องขอให้ส่งค�าร้องให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ด�าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและเสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว	 ภายในสมัยประชุมนั้น
หรือสมัยประชุมถัดไป
   ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 	 	 	 ๒.๑	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 	 	 ๒.๒	 ก�าหนดบทนิยาม	 ค�าว่า	 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”	 “ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ”	 และ	 “ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง”	
	 	 	 	 ๒.๓	ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามอ�านาจ
ที่บัญญัติไว้
	 	 	 	 ๒.๔	ก�าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ให้	เสนอให้	หรือสัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	หรือข่มขู่เพื่อให้บุคคลใดกระท�าการ	เช่น	 เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อให้มี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งผู้เรียก	รับ	หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการดังกล่าว	เป็นต้น
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   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …. ตามที่ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ และให้ส ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเสนอ
   ๓. ให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วย
   ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีสำระส�ำคัญคือ
    ๑. เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ของคนในชาติให้มีการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต
    ๒. ก�าหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมมี ๓ แผนก ได้แก่
    - แผนกบาลีสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี
    - แผนกธรรมสนามหลวง ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาคภาษาไทย
    - แผนกสามัญศึกษา ศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรม
สนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
   ๓. ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการรูปหนึ่ง 
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอ�านาจและหน้าที่
เช่น ก�าหนดนโยบายและแผนการจดัการศกึษาพระปรยิติัธรรม ควบคมุ ดแูลและก�ากับการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และก�าหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา
   ๔. ให้รัฐอุดหนุนงบประมาณส�าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสม
และความจ�าเป็น
   ๕. ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด 

    ส�าหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู ้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่ www.soc.go.th เพ่ือค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นอกจากน้ี ยังมีช่องทางให้ท่านผู ้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจ�าสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมาย
เที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 




