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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๓๓

  สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้

   ๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกา
เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   ๒. รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

   ๓. รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ (กลุมที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเสริมการควบโอน
กิจการและความรับผิดของกรรมการ)

   ๔. รางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู อาศัย พ.ศ. .... (สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

   ๕. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... (หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎร เมือ่วนัพธุที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และวนัจันทรที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒)

  ๖. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วทิยโุทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (เกีย่วกบักระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ) (สรปุผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เม่ือวนัจนัทรที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒) 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ร าง
    พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน
    ของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรประธานและรองประธาน
    วุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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๓๔จุ ล นิิ ติ

  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
  ๑. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ราง

พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมคณะที่ ๑ และคณะท่ี ๒) เน่ืองจากเงินประจําตําแหนงของประธานและ
รองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มีความแตกตางจากเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
เนือ่งจากขาราชการยอมไดรบัเงนิเดอืนเปนคาตอบแทนพืน้ฐานทีจ่ายใหกบัขาราชการทกุคนตามประเภท
ตาํแหนงและระดบัตาํแหนง สวนเงนิประจาํตาํแหนงทีข่าราชการไดรบัเปนคาตอบแทนทีก่าํหนดเพิม่ขึน้
สาํหรบัขาราชการทีไ่ดรบัการแตงตัง้และปฏบิตัหินาทีห่ลกัในตาํแหนงที ่ก.พ. กาํหนด การจายเงนิประจาํ
ตาํแหนงของขาราชการ จงึตองพจิารณาถงึหลกัเกณฑการเขาปฏบิตัหินาทีใ่นตาํแหนงนัน้ประกอบดวย 
แตกรณีประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิภา ผูนาํฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภานัน้ มไิดมเีงนิเดอืนเปนคาตอบแทนพืน้ฐาน 
อีกทั้งยังถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพอื่นตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนงนับแต
วนัเริ่มตนสมาชิกภาพจนครบอายุของแตละสภา การจายเงินประจําตําแหนงใหแกบุคคลดังกลาวจึงมี
ความมุงหมายเพือ่เปนการใหคาตอบแทนแกการดาํรงตาํแหนงตลอดระยะเวลาทีบ่คุคลนัน้ดาํรงตาํแหนง
ดังกลาวอยู ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

  ๒. ใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตาํแหนง
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธกิาร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ของสาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร แลวดาํเนนิการตอไปได

    รางพระราชบญัญตักิองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
    (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎร
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

   คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ซึง่ใหเสนอรางพระราชบญัญตักิองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอสภาผู แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน ทั้งนี้ กอนเสนอ
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังสภาผูแทนราษฎร ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรที่แตงตั้งไว และการเร่ิมนับวาระการดํารงตําแหนงเพ่ือประโยชน
ตอการนับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวย
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๓๕

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

    รางพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. …. และรางพระราชบญัญตัิ
    ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ กลุมที่ ๓ บทบัญญัติ
    เกี่ยวกับการสงเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการ

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญติัประกันวินาศภัย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหนําไปรวมกับรางพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. และรางพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ทีอ่ยูระหวาง
การตรวจพจิารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (ตามมตคิณะรฐัมนตร ี๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๑) 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 

  รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เป นการปรับปรุงและแก ไขเ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ .ศ .  ๒๕๓๕

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการแกไขเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ควบคูกัน
ทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้

   ๑. เพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการโอนกิจการท่ีมีผลใหตองมีการเปล่ียนตัวลูกหน้ี
ผูรับประกันภัย เม่ือบริษัทผูรับโอนกิจการมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูเอาประกันภัย พรอมแจงสิทธิ
ใหผูเอาประกันภัยคัดคานแลว หากไมมีการคัดคานใหถือวาเปนการแปลงหน้ีใหมดวยการเปล่ียนตัว
ลูกหนี้ผูรับประกันภัย

   ๒. เพิม่เตมิบทบญัญตัใิหบรษัิทสามารถจดทะเบียนควบรวมกิจการไดก็ตอเมือ่เจาหนีท้กุราย
ใหความยินยอมเปนหนังสือโดยไมตองรอใหพนระยะเวลาคัดคาน

   ๓. เพิม่เตมิบทบญัญตัใิหบรษัิททีร่บัโอนกิจการสามารถเขาสวมสทิธิเปนคูความแทนบรษิทั
ที่โอนกิจการในคดีที่มีการฟองรองในศาลได และสวมสิทธิเปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาได

  ๔. เพิ่มเติมบทกําหนดโทษในกรณีดังตอไปนี้
    ๔.๑ กรรมการ ผูมอีาํนาจในการจดัการ พนกังานของบริษทั และบุคคลท่ีบรษิทัมอบหมาย

แสวงหาประโยชนอนัมชิอบหรือปฏิบตัหินาทีโ่ดยมิชอบ ซึง่อาจสงผลกระทบตอบรษิทั ผูเอาประกนัภยั
หรือประชาชน

    ๔.๒ ผูกอใหหรือสนับสนุนใหผู สอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตรประกันภัยไมแจงให
นายทะเบียนทราบเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือกอใหหรือสนับสนุนให
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๓๖จุ ล นิิ ติ

นกัคณติศาสตรประกนัภยัจดัทาํรายงาน รบัรอง หรอืแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการของบริษทั
เปนเท็จ หรือกอใหหรือสนับสนุนใหกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการแสวงหาประโยชนอันมิชอบ 
หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัท ผู เอาประกันภัย หรือประชาชน
(รางพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ)

    ๔.๓ ผูกอใหหรอืสนบัสนนุใหผูประเมนิวนิาศภยัทาํรายงานการตรวจสอบและประเมิน
วินาศภัยเปนเท็จ หรือกอใหผูสอบบัญชีหรือนักคณิตศาสตรประกันภัยไมแจงใหนายทะเบียนทราบ
เมื่อพบเหตุอันควรสงสัยวามีการทุจริตเกิดขึ้นในบริษัท หรือกอใหหรือสนับสนุนใหนักคณิตศาสตร
ประกันภัยจัดทํารายงาน รับรอง หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทเปนเท็จ
หรือกอใหหรือสนับสนุนใหกรรมการหรือผูมอํีานาจในการจัดการแสวงหาประโยชนอันมชิอบ หรือปฏิบตัิ
หนาที่โดยมิชอบ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอบริษัท ผูเอาประกันภัย หรือประชาชน (รางพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัยฯ)

   ๔.๔ ผูใหถอยคําอันเปนเท็จตอนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
   ๔.๕ ผูทาํลาย ทาํใหเสยีหาย ซึง่ตราหรอืเครือ่งหมายท่ีนายทะเบยีนหรอืพนกังานเจาหนาที่

ไดประทับไว
  ๕. แกไขบทบญัญตัใิหการกระทาํความผดิของกรรมการ ผูมอีาํนาจในการจดัการพนกังาน

ของบริษัท บุคคลที่บริษัทมอบหมาย บุคคลที่กอหรือสนับสนุนใหผูสอบบัญชี หรือนักคณิตศาสตร
ประกันภัยทําผิดกฎหมาย และผูซึ่งกระทําความผิดตอนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงผู ที่กระทําความผิดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลที่ไมควรเปดเผย
เปนความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมอาจ
เปรียบเทียบได

    รางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. ....
    (สรุปผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร เม่ือวนัพธุที่ 
    ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)      

  คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย พ.ศ. .... ตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน ตามท่ีฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๓๗

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
    (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑและวธิกีารไกลเกลีย่ขอพพิาทกอนฟองคด)ี
    (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎร
    เมือ่วนัพธุที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ และวนัจนัทรที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒)

  คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งใหเสนอ
รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ
และวธิกีารไกลเกลีย่ขอพพิาทกอนฟองคดี) ตอรฐัสภาบรรจรุะเบยีบวาระเปนเรือ่งดวน ตามทีฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ ทั้งนี้ กอนสงรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระเห็นควร
ใหสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ                 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใชบังคับในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

    รางพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการ
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เกีย่วกบั
กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต)ิ (สรปุผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
    ๑.  รบัทราบสรปุผลการประชมุคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเมือ่วนัจนัทรที่ 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งใหเสนอรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (เก่ียวกับกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ) ตอสภาผูแทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระเปนเรื่องดวน ตามที่ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรเสนอ
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๓๘จุ ล นิิ ติ

  ๒. กอนสงสภาผูแทนราษฎรบรรจรุะเบยีบวาระ ใหสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ดําเนินการปรับปรุงการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใชบังคับแลว
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพจิารณารางพระราชบญัญตั ินอกจากนี ้ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี
ประจาํสปัดาหไดทางสือ่ออนไลนของวฒุสิภา Senate Media Society - สือ่ดจิทิลัวฒุสิภาไทย ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา
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