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	 สำ�หรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวข้องกับวงง�นด้�นนิติบัญญัติในฉบับนี	้																														
มีร่�งพระร�ชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักก�รหรือเห็นชอบ	และรับไปพิจ�รณ�ก่อนรับหลักก�ร
รวม	๓๖	ฉบับ	ดังนี้

 ๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....
 ๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๖. ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....
 ๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                    

(ในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
 ๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
 ๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ….
 ๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
 ๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
 ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….
 ๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อส่งเสริมการผลิตอากาศยาน

และส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน รวมถึงการซ่อมบำารุงอากาศยาน)
 ๑๔. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง)
 ๑๕. การจดัต้ังกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม  (รา่งพระราชบญัญตั ิ

รวม ๑๑ ฉบับ)
 ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

และภาษีประจำาปีสำาหรับรถ)
 ๑๗. ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. ....
 ๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
 ๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....
 ๒๑. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
 ๒๒. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร ส�านักกฎหมาย
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 ๒๓. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแตง่ต้ังเปน็กรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต)ิ

 ๒๔. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๕. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๒๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รนโยบ�ย
	 ส�ธ�รณะ	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน ก.พ.ร.                            
สำานกังบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลงังาน คณะกรรมการดำาเนินการปฏิรปูกฎหมาย
ในระยะเร่งด่วน และสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเสนอ

 ๓. ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีได้รับการยกเว้นปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
ในการเสนอเรือ่งนี ้และให้สำานกังานปลดัสำานักนายกรฐัมนตรเีรง่รดัดำาเนินการเสนอ เรือ่ง การขอจดัตัง้
สำานักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อคณะ
กรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลการดำาเนินการดังกลา่ว
ไปยงัสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักลา่วตอ่ไป

 ๔. ให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำานักงาน ก.พ. 
สำานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องใดแล้ว

ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะนัน้ เว้นแต่กฎหมายน้ันกำาหนดหลกัเกณฑ์การดำาเนินการด้วยมาตรฐาน
ที่ตำ่ากว่าหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

 ๒. ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะในขั้นตอนต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลนโยบายสาธารณะให้ประชาชนทราบ และจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีที่นโยบายสาธารณะมีผลกระทบอย่างรุนแรง

 ๓. กำาหนดใหใ้นกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัไมจั่ดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ หรอืกำาหนดมาตรการ
ป้องกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะตามคำาร้องขอของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลดังกล่าวอาจย่ืนคำาร้องต่อคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยคณะกรรมการอาจส่งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานเพื่อให้ดำาเนินการต่อไป 
ทัง้นี ้หากผูม้สีว่นเกีย่วข้องหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีไมเ่หน็ดว้ยกับผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสียนำาเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

 ๔. กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที ่กระทำาการใด ๆ เพื่อมิให้มีการดำาเนินการ หรือทำาให้
การดำาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติน้ี 
อาศัยกระบวนการนโยบายสาธารณะบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้                       
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การปรบัปรงุและแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิข้อมลูเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕

ดังนี้
 ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำาว่า “สินเชื่อ” ให้หมายความรวมถึง “ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำาหนด”
 ๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำาว่า “สถาบันการเงิน” ให้หมายความรวมถึง “นิติบุคคลอื่น

ที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
เครดิตประกาศกำาหนด”
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจชุมชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้เสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 กำาหนดใหก้ารโอนอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ใชป้ระโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชมุชนและมีอยูก่อ่น               

วันย่ืนคำาขอจัดต้ังเป็นนิติบุคคล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงได้จัดต้ังเป็นนิติบุคคลน้ัน
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติหลักเกณฑ์ก�รเทียบตำ�แหน่งหัวหน้�ส่วนร�ชก�รท่ีเทียบเท่�
	 อธิบดี	พ.ศ.	....			
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำาแหน่งหัวหน้า                  

ส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ตามที่สำานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา                        
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดบทนิยาม “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐไม่ว่าในฝ่ายพลเรือน ทหาร

หรือตำารวจที่มีกฎหมายกำาหนดให้มีฐานะหรือเรียกว่าส่วนราชการ
 ๒. กำาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไม่ใช้บังคับกับการเทียบตำาแหน่งของข้าราชการ                    

กับตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ตำ่ากว่ากรมที่มีกฎหมายกำาหนดให้มีองค์กรทำาหน้าที่
ในการเทียบตำาแหน่งหรือวินิจฉัยชี้ขาดไว้เป็นการเฉพาะ

 ๓. การพิจารณาเทียบตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี อย่างน้อยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  ๓.๑ เป็นตำาแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
หรือตามกฎหมายอื่น

  ๓.๒ เป็นตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการในส่วนราชการ ไม่ว่าส่วนราชการนั้นจะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่

  ๓.๓ เป็นตำาแหน่งประเภทบริหารที่มีกฎหมายกำาหนดให้ได้รับเงินประจำาตำาแหน่งสำาหรับ
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การปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน และมีหน้าท่ีและอำานาจตามกฎหมายในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล 
และบริหารงบประมาณของส่วนราชการนั้น ซึ่งไม่รวมถึงหน้าที่และอำานาจในฐานะผู้รับมอบอำานาจ

๔. กำาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดการเทยีบตำาแหน่ง ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และให้ข้าราชการในสำานักงาน ก.พ. คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
โดยมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการเทียบตำาแหน่งและกำาหนดหลักเกณฑ์กลางสำาหรับ
เป็นแนวทางโดยไม่ขัดต่อร่างพระราชบัญญัตินี้

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำาเนินการ
ตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการกำาหนดให้ทรัพย์สินและท่ีดินของสำานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับต่างประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีบำารุงท้องท่ี โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐและเอกชน	พ.ศ.	....			
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ตามท่ี

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดโครงการที่ต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นโครงการลงทุนของรัฐ

ในกิจการทีห่นว่ยงานของรฐัหนว่ยงานใดหน่วยงานหน่ึงหรอืหลายหน่วยงานรวมกันมหีน้าทีแ่ละอำานาจ
ต้องทำาตามกฎหมายหรือกฎ หรือท่ีมีหน้าท่ีและอำานาจต้องทำาตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังและเป็นกิจการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามที่กำาหนดในร่างมาตรา ๗ โดยแบ่งการดำาเนิน
โครงการเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

  (๑) โครงการท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไปหรือมูลค่าท่ีกำาหนดเพ่ิมข้ึน โดยกฎกระทรวง
ให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

  (๒)  โครงการทีม่มีลูค่าตำา่กว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทหรือตำา่กว่ามลูค่าทีก่ำาหนดเพิม่ขึน้ โดยกฎกระทรวง
ให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด 

 ๒. กำาหนดให้สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำาแผนการจัดทำาโครงการร่วมลงทุน
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านสังคมของประเทศที่สำานักงาน                   
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำาข้ึน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ                     
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในแผนการจัดทำา
โครงการร่วมลงทุนต่อไป 

 ๓. กำาหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์                 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการว่าจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ การเผยแพร่ อบรม ให้ความรู้ และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ร�่งพระร�ชบญัญตัจิดัตัง้ศ�ลปกครองและวธิพีจิ�รณ�คดปีกครอง	(ฉบบัที	่..)
	 พ.ศ.	 ....	 (ในส่วนท่ีเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รออกระเบียบของ	 ก.บ.ศป.)		  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. .... ตามทีศ่าลปกครองเสนอ และใหส้ง่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บั
ความเห็นของกระทรวงการคลังและสำานักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ศาลปกครองเสนอ

 ๓.  ให้สำานักงานศาลปกครองรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำานักงาน ก.พ. สำานักงาน ก.พ.ร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงบประมาณ  และฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 กำาหนดใหค้ณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มอีำานาจออกระเบยีบเก่ียวกับการจดั

สวสัดิการ การสงเคราะหเ์งนิคา่ตอบแทนพเิศษ และสทิธแิละประโยชน์อืน่ของขา้ราชการศาลปกครอง 
พนักงานราชการและลูกจ้างสำานักงานศาลปกครอง รวมทั้งเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รเวนคืนและก�รได้ม�ซ่ึงอสังห�ริมทรัพย์	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามท่ี

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ๒ กรณี คือ

  ๑.๑ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน 
     กำาหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำาเป็นให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตที่ดิน                       

ที่จะเวนคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำาการสำารวจอสังหาริมทรัพย์และรังวัดที่ดินที่จะเวนคืนภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด และกำาหนดมาตรการจูงใจให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ                        
โดยหากตกลงทำาสัญญาซื้อขายตั้งแต่ในชั้นการตราพระราชกฤษฎีกาฯ จะได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มข้ึน
อีกร้อยละ ๒ และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินตลอดจนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย

  ๑.๒ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการซื้อขาย 
      กำาหนดให้ในกรณีที่รัฐมีความจำาเป็นต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นกิจการ

ที่ไม่อาจเวนคนืได ้สามารถซ้ือขายทีด่นิหรอือสงัหาริทรพัยจ์ากเจ้าของ โดยเปน็การซ้ือขายโดยสมคัรใจ
และเจา้หนา้ทีส่ามารถนำาอสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าไปใชใ้นขอบวัตถปุระสงค์หรอืหน้าท่ีและอำานาจของตน
รวมถึงโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นได้ และเจ้าของอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย

 ๒. กำาหนดให้หากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลทำาให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่มีที่ดิน                 
เหลืออยู่หรือมีที่ดินเหลืออยู่แต่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทำามาหาเลี้ยงชีพได้
เจ้าหน้าที่สามารถดำาเนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนำาไปชดเชยที่ดินของเจ้าของที่ดินดังกล่าว                      
แทนการจ่ายเงินค่าทดแทนได้

 ๓. กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนมีผลต่อระยะเวลา
ในการเรยีกคนือสังหารมิทรพัยข์องเจ้าของเดิมหรือทายาท จึงควรมบีทบญัญตัดิงักลา่วกำาหนดแนวทาง

 ๔. กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขในการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาทให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยหากปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการเวนคืน เจ้าของเดิมหรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินดังกล่าวได้                      
และเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว 
เจ้าหน้าที่ต้องจดทะเบียนโอนคืนที่ดินให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาททันที รวมทั้งหากเจ้าของเดิม
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หรือทายาทไม่พอใจคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สิทธิ                    
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในต่อฝ่ายปกครอง
 

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …. 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการจัดและรับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจดแจ้ง

การดำาเนินการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ๒. ในการจดัระบบของการจดั สง่เสรมิ สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสำานักงานและภาคี

เครือข่าย มี ๓ ระบบ ดังนี้
  (๑) ระบบการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับในรูปแบบการศึกษานอกระบบมี ๒ ระดับ คือ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (๒) ระบบการศกึษาเพือ่การดำารงชวีติ เปน็การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหผู้ร้บับรกิาร

ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ สมรรถนะ ทกัษะการดำารงชวีติ โดยอาจไดร้บัใบรบัรองความรู ้หรอืใบรบัรอง
สมรรถนะ

  (๓) ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้รับบริการ
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามศักยภาพและโอกาสของผู้รับบริการโดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม พื้นท่ีการเรียนรู้ สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือแหล่งการเรียนรู้อื่น 
เพื่อนำาผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

 
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับท่ี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุงจากฉบับที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พจิารณา ซึง่หลักการส่วนใหญเ่ปน็ไปตามรา่งพระราชบญัญติัทีไ่ดผ้า่นการตรวจพจิารณาจากสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่มีการปรบัปรงุประเดน็บางสว่นตามผลการรับฟงัความคดิเหน็ โดยเหน็ชอบ
แทนร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณา
จากสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกระทรวงได้แจ้งยืนยันไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑                     
เพื่อนำาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เพื่อให้ประเทศสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

และเพือ่กำาหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการท่ีมีความสำาคัญ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำาคัญทางสารสนเทศ
ท่ีจะต้องมกีารปอ้งกนั รบัมอื และลดความเสีย่งจากภัยคกุคามทางไซเบอรใ์หเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ                  
ซึง่จะทำาให้สามารถนำาเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�
	 (ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
 ๑. อนมัุติหลักการรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็น
ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. ให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดำาเนินการ
จัดทำาแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญของกฎหมายลำาดับรอง                  
ทีอ่อกตามรา่งพระราชบญัญติั แลว้แจ้งผลการดำาเนินการดงักลา่วไปยงัสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ห้ามนำาผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือจัดให้บุคคลดังกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 

เพ่ือเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลเกินสมควรเม่ือเทียบกับความจำาเป็น
ของรัฐ

 ๒. ในกรณีที่ผู ้ต้องหาหรือจำาเลยหลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว มิให้นับระยะเวลา                        
ที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และกำาหนดโทษของผู้ต้องหาหรือจำาเลย
ที่หลบหนีในระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว

 ๓. กำาหนดให้สามารถร้องทุกข์นอกเขตอำานาจของพนักงานสอบสวนที่รับคำาร้องทุกข์ได้
และให้พนักงานสอบสวนส่งคำาร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังพนักงานสอบสวนที่มีอำานาจโดยเร็ว

 ๔. ในคดีที่พนักงานสอบสวนไม่รับคำาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เมื่อผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหา
ร้องขอ พนักงานอัยการที ่มีเขตอำานาจในการสอบสวนคดีอาจแจ้งพนักงานสอบสวนดำาเนินการ
ตามอำานาจหนา้ที ่หรอืรบัทำาการสอบสวนเอง โดยอาจแจ้งใหพ้นกังานสอบสวนเขา้รว่มทำาการสอบสวน
คดีนั้นได้

 ๕. ใหพ้นกังานสอบสวนสง่สำานวนการสอบสวนไปยงัพนักงานอัยการในกรณอัีตราโทษอยา่งสงู
เกินกว่า ๖ เดือนแต่ไม่ถึง ๑๐ ปี หรือปรับเกินกว่า ๕๐๐ บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ ให้ส่งสำานวนไม่น้อยกว่า 
๑๒ วันก่อนวันครบกำาหนดขังผู้ต้องหาครั้งสุดท้าย และในกรณีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
จะมโีทษปรบัด้วยหรอืไม่กต็าม ให้สง่สำานวนไม่น้อยกวา่ ๒๔ วนัก่อนครบกำาหนดขงัผูต้อ้งหาครัง้สดุทา้ย 
เพื่อให้สามารถดำาเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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	 ร่�งพระร�ชบัญญัติระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�นของกระบวนก�รยุติธรรม
	 พ.ศ.	….
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปประกอบ
การพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. ใหส้ำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(คณะกรรมการปฏริปู
ประเทศ) รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำาหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ในการพจิารณาเร่ืองในขัน้ตอนต่าง ๆ  ของการดำาเนนิคด ีแตท่ัง้น้ีจะใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความเปน็อสิระ
ในการอำานวยความยุติธรรมหรือการดำาเนินการโดยสุจริตของบุคคลใดไม่ได้ ไม่ว่าทางใด

 ๒. กำาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมจัดใหม้รีะบบตดิตามตรวจสอบ หรือแจ้งความ
คืบหน้าของการดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ โดยจะต้องเป็นระบบ                     
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 ๓. กำาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระยะเวลาของ                      
การดำาเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรมในแตล่ะขัน้ตอน วัดผลการดำาเนินงานเทยีบกับขัน้ตอนและระยะ
เวลาดำาเนินงานตามทีก่ำาหนดไวใ้นกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวใหป้ระชาชนทราบ
ทุกปี

 ๔. กำาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำาเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมว่าเป็นข้ันตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม ตลอดจนวธิี
การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืไม ่ในกรณทีีเ่ห็นว่าขัน้ตอนและระยะเวลาดงักลา่วลา่ชา้เกินสมควร
ให้มีมาตรการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็ว                  
ซึ่งอย่างน้อยต้องดำาเนินการทุก ๓ ปี

 
	 ร�่งพระร�ชบญัญัติก�รเดนิอ�ก�ศ	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	….	(เพือ่ส่งเสริมก�รผลติ
	 อ�ก�ศย�นและส่วนประกอบสำ�คัญของอ�ก�ศย�น	รวมถึงก�รซ่อมบำ�รุง
	 อ�ก�ศย�น)
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้                 
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
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 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นมิให้นำาบทบัญญัติเรื ่องทุนจดทะเบียน

ซ่ึงต้องเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนทั้งหมด และอำานาจการบริหาร
กิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติและลักษณะ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน
และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทท่ี ๑ สำาหรับอากาศยานท่ีมีมวลว่ิงข้ึนสูงสุดต้ังแต่ ๕,๗๐๐ กิโลกรัม
ข้ึนไป ท้ังน้ี จะกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้

 ๒. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อให้ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสำาคัญของอากาศยาน
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ทำาการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคำาขอต่อผู้อำานวยการ
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ
และให้ผู้อำานวยการพจิารณาและมคีำาสัง่ภายในเวลาไมเ่กนิ ๒ ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีม้ผีลใชบ้งัคบั

 ๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับให้ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่ ๑ ที่ออกตามความ                
ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบรบัรองนัน้จะส้ินอาย ุและใหผู้้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมประเภทที ่๑ สำาหรบับำารงุรกัษาอากาศยาน
ทีม่มีวลว่ิงขึน้สูงสุดต้ังแต่ ๕,๗๐๐ กโิลกรมัขึน้ไปอยูใ่นวันก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคับ ซ่ึงยังไมไ่ด้
รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทท่ี ๑ ให้ประกอบกิจการหน่วยซ่อมต่อไปได้ แต่ต้องย่ืนคำาขอรับใบรับรอง               
ต่อผู้อำานวยการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และเม่ือได้ย่ืนคำาขอแล้วให้ประกอบ
กิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อำานวยการจะแจ้งไม่รับรอง

	 ร่�งพระร�ชบัญญตัวิธิปีฏิบติัร�ชก�รท�งปกครอง	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ก�รบงัคบั
	 ท�งปกครอง)
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ..)

พ.ศ. .... (การบังคับทางปกครอง) ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้เสนอสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพือ่ปรบัปรงุ

บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครอง  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ วรรคสาม ยกเลิกส่วนท่ี ๘ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๖๓ ในหมวด ๒ คำาสั่งทางปกครองและเพิ่มหมวด ๒/๑ การบังคับ
ทางปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๒๔) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

 ๑. ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป (มาตรา ๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๖)  
 ๒. ส่วนท่ี ๒ การบังคับตามคำาส่ังทางปกครองท่ีกำาหนดให้ชำาระเงิน (มาตรา ๖๓/๗  ถึงมาตรา ๖๓/๑๘)
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 ๓. ส่วนท่ี ๓ การบังคับตามคำาส่ังทางปกครองท่ีกำาหนดให้กระทำาหรือละเว้นกระทำา (มาตรา ๖๓/๑๙ 
ถึงมาตรา ๖๓/๒๔)

 ๔. บทเฉพาะกาลและมาตรารักษาการ

	 ก�รจัดตั้งกระทรวงก�รอุดมศึกษ�	 วิทย�ศ�สตร์	 วิจัยและนวัตกรรม
	 (ร่�งพระร�ชบัญญัติ	รวม	๑๑	ฉบับ)
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
 ๑. รับทราบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสำานักงาน 

ก.พ.ร. ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีสำานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
 ๓. เห็นชอบ 
  ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....
  ๓.๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๓.๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  ๓.๘ ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  ๓.๙ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
  รวม ๙ ฉบับ ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วให้เสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติต่อไป
 ๔. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ

ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 ๕. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ                   

ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม                     
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

 ๖. ให้ส่งความเห็นของสำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักวิชาการ (ตามหนังสือคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหง่ชาต ิที ่นร ๐๔๐๔ (ปนช.) /๑๓๗๗๘ ลงวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ไปยงัคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
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 ๗. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดเสนอเร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติทั้ง	๑๑	ฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑.	ร่�งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
  เป็นการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวม                  

สว่นราชการตา่ง ๆ  ในกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงดังกล่าว

 ๒.	ร่�งพระร�ชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับร่�งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	รวม	๖	ฉบับ	ได้แก่

  ๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๓  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒.๕  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  ๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  เป็นการแก้ไขอำานาจหน้าท่ีและการบริหารหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้ไม่รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา และให้ไปเป็นอำานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการและผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว

 ๓.	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รอุดมศึกษ�	พ.ศ.	....
  เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการอุดมศึกษา โดยต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ พัฒนาบุคคล
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำาเป็น

 ๔.	ร่�งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์
วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....	
    เปน็การกำาหนดขอบเขตหนา้ทีแ่ละอำานาจ และการจดัระเบยีบบรหิารราชการของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ๕.		ร่�งพระร�ชบัญญัติสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ�	วิทย�ศ�สตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ
พ.ศ.	....

  เปน็การกำาหนดใหม้สีภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรมแหง่ชาติ
ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลการปฏบิตัใิห้เปน็ไป
โดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 ๖.	ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์	ก�รวิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	....
  เป็นการกำาหนดหน้าท่ีของรัฐในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศท้ังระบบ โดยให้มีการดำาเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จัดสรรงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (เพิ่มเติมบุคคลที่ได้รับ
	 ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมและภ�ษีประจำ�ปีสำ�หรับรถ)
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม

บุคคลท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีสำาหรับรถ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีให้แก่รถของสำานักงานเศรษฐกิจและการค้า                   

ฮ่องกงประจำาประเทศไทย และรถของเจา้หนา้ทีส่ำานกังานเศรษฐกิจและการคา้ฮอ่งกงประจำาประเทศไทย
 
 ร่�งพระร�ชบัญญัติกำ�หนดค่�ธรรมเนียมก�รใช้ย�นยนตร์บนท�งหลวง

	 	 	 และสะพ�น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์

บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง

และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
 ๑. ขยายขอบเขตเงินท่ีนำาไปใช้ในกรณีตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๖ จากเดิม ๒ ประเภท เพ่ิมเติมอีก 

๒ ประเภท รวมเป็น ๔ ประเภท 
  เดิม  ๑) เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
     ๒) เงินค่าปรับ
  เพิ่มเติม ๓) เงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
     ๔) เงินค่าตอบแทนจากผู้ซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนจัดให้มี

หรือเข้าบริหารจัดการที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษที่กำาหนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมและได้จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง

 ๒. ขยายขอบเขตการนำาเงินไปใช้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ จากเดิม ๔ กรณี เพ่ิมเติมอีก ๒ กรณี 
รวมเป็น ๖ กรณี 
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  เดิม  ๑) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำารุงรักษาทางหลวงและสะพาน
     ๒) การจัดให้มีส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการใช้ทางหลวงและสะพาน
     ๓) งานส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
  เพิ่มเติม ๕) การก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบำารุงรักษาทางบริการที่จัดให้มี เมื่อมีการปิด

ทางหลวงหรอืทางอืน่ใดทีมี่อยูเ่ดิม เน่ืองจากมทีางหลวงพเิศษทีก่ำาหนดใหต้อ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตดัผา่น
     ๖) การโอนหรือจำาหน่ายเงินค่าธรรมเนียมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี                   

ให้กบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การดำาเนินการอ่ืนใดทีจ่ำาเปน็เก่ียวเน่ืองกับการโอนหรอืจำาหนา่ย
เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว และสามารถนำาไปใช้กับทางสายเดิมท่ีมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและกับทางหลวง
สายอื่นที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่เป็นทางประเภทเดียวกัน

 
 ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔) กำาหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำานิยาม

สำาคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะคำาว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำาหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
 ๒. หมวด ๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๒๐) กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ                

ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 ๓. หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๔) กำาหนดสิทธิและหน้าที่

ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต 
 ๔. หมวด ๓ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๒๕) กำาหนดสิทธิและหน้าท่ีในการจัดการทรัพย์สิน

ระหว่างคู่ชีวิต 
 ๕. หมวด ๔ การสิน้สดุการเปน็คูช่วีติ (มาตรา ๒๖ ถงึมาตรา ๔๑) กำาหนดเหตทุีท่ำาใหก้ารเปน็                         

คู่ชีวิตส้ินสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
การจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเน่ืองจากการสิ้นสุด
การเป็นคู่ชีวิต 

 ๖. หมวด ๕ มรดก (มาตรา ๔๒ ถึงมาตรา ๔๓) กำาหนดสิทธิและหน้าท่ีในการรับมรดกของคู่ชีวิต
 ๗. หมวด ๖ อายุความ (มาตรา ๔๔) กำาหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้               

พระราชบัญญัติฉบับนี้
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

 ร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(ฉบับที่	..)		
	 	 	 พ.ศ.	....

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                        
โดยให้รับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญตัแห่งชาติ
ต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ                   
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

 ๔. ให้กระทรวงการคลังและสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกัน
ดำาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. แกไ้ขเพิม่เตมิประเภทเงนินำาสง่เขา้กองทนุสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดแ้ก ่

เงินสถาบันการเงินนำาส่งเงินและเงินเพิ่ม
 ๒. กำาหนดให้สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีอำานาจเรียกให้

สถาบันการเงินนำาส่งเงินเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน ๐.๐๐๑ ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียของบัญชีท่ีได้รับ   
การคุ้มครองตามอัตราที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่เมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กำาหนดให้
สถาบันการเงินต้องนำาส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี
ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง

 ๓. กำาหนดให้สถาบันการเงินใดไม่นำาส่งเงินเข้ากองทุนหรือนำาส่งไม่ครบภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 
ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจำานวนเงินที่ไม่นำาส่ง หรือนำาส่งไม่ครบ 

 ๔. เพิ่มประเภทการใช้จ่ายของเงินกองทุนส่งเสริม SMEs ในส่วนของเงินที่สถาบันการเงิน                 
นำาส่งเข้ากองทุนส่งเสริม SMEs ให้ชัดเจน โดยกำาหนดให้เงินที่สถาบันการเงินนำาส่งดังกล่าวใช้จ่าย
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นลูกหนี้และมีปัญหา
กับสถาบันการเงิน
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รประกันภัยท�งทะเล	พ.ศ.	....
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....                     

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของสำานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 เปน็การกำาหนดให้มีกฎหมายวา่ดว้ยการประกันภยัทางทะเลเปน็กฎหมายเฉพาะ โดยกำาหนด

ให้สอดคล้องกับหลักสากลที ่นานาประเทศใช้อยู ่ในปัจจุบัน (Marine Insurance Act 1906
และ Insurance Act 2015 ของประเทศอังกฤษ) 

 ร่�งพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพสัตวบ�ล	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้เสนอสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองทีอ่อกตามรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ

 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำานักงาน                  
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้ “วชิาชพีสตัวบาล” หมายความว่า วิชาชพีเก่ียวกับการจัดการใด ๆ  ต่อสตัว์เลีย้ง

การจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำาให้สัตว์แข็งแรง
สมบูรณ์ “สัตว์เลี้ยง” หมายถึง สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การบริโภคการใช้งาน
การใช้ผลผลิต และเพื่อความพึงพอใจของมนุษย์ เช่น การเลี้ยงสัตว์สวยงาม ทั้งน้ี ไม่รวมสัตว์นำ้า                          
และสัตว์ป่า

 ๒. ให้มีสภาสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีอำานาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำาหรับการฝึกอบรม เป็นต้น

 ๓. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
  ๓.๑ ประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่าในสาขาสัตวบาล

หรือสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์จากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทบวงมหาวิทยาลัย
หรือสำานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการรับรองและสภาสัตวบาลรับรอง
และเป็นสมาชิกแห่งสภาสัตวบาล และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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   ๓.๒ ประเภท ข. มคีวามรูใ้นวิชาชพีสัตวบาล โดยไดร้บัปรญิญาสาขาอืน่ทีม่ใิชส่ตัวบาล
สัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือวุฒิบัตร หรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาท่ีสภาสัตวบาลรับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามข้อบังคับสภาสัตวบาลและเป็นสมาชิก
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

 ร่�งพระร�ชบัญญัติกีฬ�มวย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็น
ตามข้อสงัเกตของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. เพ่ิมบทนิยาม คำาว่า “มวยไทย” “การแข่งขันกีฬามวย” “ค่ายมวย” “ครูมวย” เพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น
 ๒. กำาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนและนักมวย

ท่ีประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยในต่างประเทศ ต้องได้รับความยินยอมจากนายทะเบียน ตลอดจนผู้เยาว์
ที่ประสงค์จดทะเบียนเป็นนักมวยต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

 ๓. กำาหนดใหผู้จ้ดัการนกัมวย ผูต้ดัสนิ ผูจ้ดัรายการแขง่ขนัมวย และนายสนามมวยตอ้งไดร้บั
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน

 ๔. กำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการจดัการแข่งขนักีฬามวยสำาหรบันกัมวยอายตุำา่กว่า 
๑๕ ปีบริบูรณ์ กำาหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และกำาหนดให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยที่จัดการแข่งขันที่มีนักมวยซึ่งเป็นผู้เยาว์                  
เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของนักกีฬามวยนั้นด้วย

 ๕. กำาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกีฬามวย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก ๔ คน โดยมีหน้าที่และอำานาจตามที่กำาหนด

04 27-50 ������. ���-����.indd   44 7/3/2562 BE   2:20 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

45

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

 ร่�งพระร�ชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนคว�มถ่ีและกำ�กับก�รประกอบกิจก�ร
วิทยุกระจ�ยเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจก�รโทรคมน�คม	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(เกี่ยวกับกระบวนก�รสรรห�และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รกิจก�ร
กระจ�ยเสียง	กิจก�รโทรทัศน์	และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ)

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ
การประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอ
และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. กำาหนดให้มีคณะกรรมการ กสทช. จำานวน ๗ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
โดยให้การกำาหนดจำานวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหา
กำาหนด (เดิมกำาหนดให้มีจำานวนด้านละ ๑ คน)

 ๒. แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ กสทช. เช่น 
เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา 
พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

 ๓. แก้ไขเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. เช่น รับราชการหรือ
เคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ตำา่กว่ารองอธิบดผีูพ้พิากษา รองอธบิดศีาลปกครองชัน้ต้น ตลุาการพระธรรมนูญ
รองหวัหน้าศาลทหารกลาง หรอืรองอธิบดอัียการ เป็นหรอืเคยเป็นทหาร หรอืตำารวจทีม่ยีศต้ังแต่พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำารวจตรี เป็นต้น

 ๔. ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอำานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ได้รับการสรรหา
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติหอพัก	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ให้ยกเลิกบทนยิามของคำาวา่ “ผูพ้กั” และ“สถานศกึษา” ในมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญตัิ

หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาและบุคคลอ่ืนที่ไม่อยู่

ระหว่างการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด
  “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาในระบบ

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 ๒. เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
  ๒.๑ กำาหนดเพิ่มปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

หอพัก 
  ๒.๒ กำาหนดเพิม่ผูแ้ทนประกอบกิจการหอพกัจำานวน ๑ คน เปน็กรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร
  ๒.๓ กำาหนดเพ่ิมผู้แทนผู้ประกอบกิจการหอพักจำานวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด
 ๓. ปรับแก้ไขถ้อยคำาร่างมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขคำานิยาม คำาว่า 

“ผูพ้กั” กรณทีีห่อพกัเอกชนสามารถรับผูพ้กัทีอ่ยูร่ะหวา่งการศกึษาขัน้พืน้ฐานได ้โดยกำาหนดใหห้อพกั
เอกชนไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

 ๔. บทเฉพาะกาลกำาหนดให้สถานศึกษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การกำากับดูแล หรือมีหอพัก                   
โดยให้ผู้อื่นบริหารจัดการกิจการของหอพักภายในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่                     
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำาเนินการยื่นคำาขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอ และใหส่้งสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. เพ่ิมเติมบทนิยาม “ทรัพยากรพันธุกรรม” “สารพันธุกรรม” “อนุพันธ์” “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 

ระหว่างบทนิยามคำาว่า “แบบผลิตภัณฑ์” และคำาว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” เพื่อรองรับหลักการเปิดเผย
แหล่งที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional 
Knowledge: TK) และการเปน็จดุตรวจสอบภายใตพ้ธีิสารนาโงยาฯ รวมทัง้อนสุญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) ซึ่งไทยเป็นสมาชิกแล้ว

 ๒. กำาหนดเพิม่เตมิกรณทีีมี่การยืน่คำาขอรบัสทิธบิตัรครัง้แรกไมว่า่จะในหรอืนอกราชอาณาจกัร 
ให้ถือว่าวันยื่นคำาขอครั้งแรกนั้นเป็นวันยื่นคำาขอรับสิทธิบัตรซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Claim Priority 
ซึ่งถือเป็นหลักการสากล

 ๓. กำาหนดเพิ่มเติมให้ศัลยกรรมและวิธีการดำาเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
เพื่อให้ถ้อยคำาครบถ้วนตาม TRIPS Art 27 ข้อ 3 (a) ซึ่งมีคำาว่า “surgical methods” และกำาหนด
ใหช้ดัเจนว่าวิธีการดำาเนนิธุรกจิ (Business Method) เปน็สิง่ทีไ่มส่ามารถขอรบัสทิธบิตัรได ้เพราะไมใ่ช่
การประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

 ๔. กำาหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุแหล่งที่มาและยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาต               
ก่อนการเข้าใช้และข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์มาพร้อมคำาขอด้วย เพ่ือรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งท่ีมา
ของทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources: GRs) และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Traditional Knowledge: TK)

 ๕. ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการตรวจสอบคำาขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้มีความชัดเจน
และรวดเร็วขึ้น ดังนี้

  ๕.๑ กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการขอรับการจดสิทธิบัตรใหม่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล เชน่ ลดระยะเวลาแยกคำาขอรบัสทิธบิตัร กรณคีำาขอรบัสทิธบิตัรมกีารประดิษฐ์
หลายอย่าง จากเดิม ๑๒๐ วัน เป็น ๙๐ วัน ลดระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบส่ิงประดิษฐ์จาก ๕ ปี เป็น ๓ ปี เปน็ตน้

  ๕.๒ กำาหนดองค์ประกอบรายงานการตรวจสอบคำาขอรับสิทธิบัตรเบ้ืองต้นใหม่เพ่ือให้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย

  ๕.๓ ปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยย้าย
การคัดค้านก่อนการตรวจสอบการประดิษฐ์มาไว้ภายหลังจากตรวจสอบการประดิษฐ์ แต่ก่อนการรับ
จดทะเบียน
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  ๕.๔ กำาหนดหลักเกณฑ์และผลของการถอนคำาขอรบัสทิธบิตัรใหช้ดัเจน เพือ่ใหผู้ข้อมสีทิธิ
เลือกที่จะไม่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อไป

 ๖. กำาหนดให้ยกเลิกการจดทะเบียนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรแทนผู้ทรงสิทธิบัตร                   
เพื่อรองรับระบบการแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร และกำาหนดวิธีการจดแจ้งการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร โดยเปลี่ยนจากการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการจดแจ้ง เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีกำาหนดให้มีระบบอนุญาตเพียงเท่าท่ีจำาเป็น

 ๗. กำาหนดให้อธิบดีส่ังเพิกถอนสิทธิบัตรท่ีไม่ชำาระค่าธรรมเนียมรายปีแทนคณะกรรมการสิทธิบัตร 
เพื่อลดขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ๘. กำาหนดวา่กรณหีากเกดิความขาดแคลนเภสชัภัณฑ์ในประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุหรอืประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลกมีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์ไม่เพียงพอ และประเทศน้ันได้แจ้งความต้องการ
ที่จะนำาเข้าเภสัชภัณฑ์ต่อองค์การการค้าโลกแล้ว กระทรวงอาจใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหน่ึง
ที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรอยู่แล้ว เพื่อผลิตและส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศดังกล่าวได้ โดยดำาเนินการเอง
หรือให้บุคคลอื่นดำาเนินการแทน รวมทั้งวางกรอบการกำาหนดค่าตอบแทน เงื่อนไข และข้อจำากัด สิทธิ
ของกระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS Art 31 bis

 ๙. เพ่ิมเติมหมวด ๒/๑ การย่ืนคำาขอระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 
(Patent Cooperation Treaty : PCT) เพือ่อำานวยความสะดวกใหผู้ม้สีทิธยิืน่คำาขอสทิธบิตัรสญัชาตไิทย
หรือมีภูมิลำาเนาในไทย สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้  
ซึง่เปน็หลกัการตามสนธสิญัญาความรว่มมอืดา้นสทิธบิตัร เดมิกำาหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขอรบั
ความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๑๐. แก้ไขกรอบเวลาการเปลี ่ยนแปลงประเภทของสิทธิจากสิทธิบัตรเป็นอนุสิทธิบัตร                      
หรอืจากอนสุทิธบิตัรเปน็สทิธบิตัรจากเดมิ ๕ ป ีเปน็ ๓ ป ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระบบการตรวจสอบคำาขอ
รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

 ๑๑. กำาหนดให้การย่ืนคำาขอและการดำาเนินการต่าง ๆ  ให้ทำาได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืน
ที่อธิบดีกำาหนดได้

 ๑๒. ปรับปรุงค่าธรรมเนียมคำาขอต่าง ๆ เช่น คำาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเดิม ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๕๐๐ บาท ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เดิม ฉบับละ ๑๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท
เป็นต้น และเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมคำาขอต่าง ๆ  ซ่ึงเดิมไม่มี เช่น คำาขอแยกการประดิษฐ์ ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
คำาขอถอนคำาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็นต้น

 ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ�	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงยติุธรรมเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็
ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม สำานักงานศาลยตุธิรรม สำานักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ
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สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำานักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 ๒. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำาคัญ
ของกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

 ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

	 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ปรับปรุงบทนิยาม คำาว่า “พยาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง

ต่อพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำานาจฟ้องคดี
อาญาหรือศาล ในการดำาเนินคดีอาญารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ แต่มิให้หมายความรวมถึงจำาเลยที่อ้างตนเอง
เป็นพยาน และเพิ่มบทนิยาม คำาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น

 ๒. กำาหนดใหค้ดีความผดิเก่ียวกับการก่อการรา้ยและความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นคดีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน

 ๓. กำาหนดให้ในกรณีทีพ่ยานอาจไมไ่ดร้บัความปลอดภยั อาจจัดใหพ้ยานอยูใ่นความคุม้ครอง
ตามท่ีเหน็เปน็การสมควร หรอืตามทีพ่ยานหรอืบคุคลใดซ่ึงมปีระโยชน์เกีย่วขอ้งไดร้อ้งขอ การคุ้มครอง
ให้พยานได้รับความปลอดภัยให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้
ความยินยอม และการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถ
ระบุตัวพยานได้

 ๔. การดำาเนินการเพื่อคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เช่น ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พัก
อันเหมาะสม จ่ายค่าเล้ียงชีพ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
หลกัฐานทางทะเบยีนท่ีสามารถระบตุวัพยาน และพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการศกึษา การรกัษา
พยาบาล การจ่ายเงนิดำารงชพีทีเ่หมาะสมใหก้บัพยานและผูใ้กลช้ดิกบัพยานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการมา
เป็นพยานในคดีอาญา

 ๕. ให้สำานักงานคุ้มครองพยานได้รับยกเว้นไม่อยู ่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารและตำารวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงยุติธรรมกำาหนด

 ๖. การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

 ๗. กำาหนดโทษสำาหรับผู้ที ่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับสถานที่อยู่ ชื ่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ
หรือข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวพยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์
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ใกล้ชิดกับพยาน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็น ๒ เท่าของโทษที่กำาหนด

  สำาหรบัขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีทีเ่ก่ียวขอ้งกับวงงานดา้นนิตบิญัญตัน้ัิน ผูส้นใจสามารถตดิตาม
ได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.thเพื่อติดตามการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ 
ประจำาสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเท่ียงตรง” ทุกวันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
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