
มี.ค. - เม.ย. ๖๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๑

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี  
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๘ เรื่อง ดังนี้
 ๑. รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๒. รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึง พ.ศ. .... 
    ๓. รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ๔. รางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวง
เวียงปาเปา เปนศาลจังหวัด พ.ศ. ....
    ๕. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ) 
   ๖. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๗. รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๘. รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
       รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
ศาลยุติธรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
      ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการยกเลิกพืชกระทอม
ออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ และยกเลิกบทกําหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระทอม
เพื่อเปนการควบคุมพืชกระทอมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย รวมทั้งสงเสริม
และพัฒนาการใชประโยชนจากพืชกระทอมในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

¹Ò§ÊÒÇÊØ Õ̧ÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
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๒๒จุ ล นิิ ติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

               รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหยกเลิกพืชกระทอมออกจากการเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ และยกเลิก

บทกําหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระทอม

รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง   
พ.ศ. .... 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมัตหิลกัการรางพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภา สมยัประชมุสามญัประจาํป
คร้ังที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กําหนดใหในปหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือใหสมาชิก
ไดมาประชมุเปนคร้ังแรก เปนวันเริม่สมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ที ่๑ สวนวนัเริม่สมัยประชมุสามญัประจาํป
ครั้งที่ ๒ ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด และเน่ืองจากไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กาํหนดใหมกีารเรียกประชุมรฐัสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก โดยใหถือเปนวนัเร่ิม
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ี ๑ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาผูแทนราษฎร
ไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดังนั้น  ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร
จึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้

ปที่    สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ี ๑  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ี ๒

๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ – ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓

๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๓ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๔

๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๔  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๔ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๕

๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๖

 ๒. ดังนั้น สมควรท่ีจะใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งท่ี ๑ 
สําหรับป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๓

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓       

รางพระราชบัญญติัออยและนํา้ตาลทราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้

 ๑. เ ห็นชอบร างพระราชบัญญัติอ อยและนํ้ าตาลทราย (ฉบับที่ . . ) พ .ศ . . . . . 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. องคประกอบของคณะกรรมการชุดตาง ๆ      

  เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับองคประกอบของคณะกรรมการชุดตาง  ๆ ในกรณี
ที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงกรรมการซ่ึงเปนผูแทนโรงงานหรือชาวไรออยหรือมีไมครบถวนตามจํานวน
ที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหกรรมการที่เหลืออยู ปฏิบัติหนาที่ตอไปไดและใหถือวาคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

๒. การรองรับการปฏิบติัหนาท่ีแทนประธานกรรมการออยและน้ําตาลทราย และกําหนดให
นําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม
  แกไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
โดยใหรองประธานสามารถปฏิบัติหนาที่แทนประธานได และกําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาว
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออย 
และคณะกรรมการน้ําตาลทราย รวมท้ังเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการเลือกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการนํ้าตาลทราย ทั้งน้ี เพื่อใหบทบัญญัติ  
มีความครบถวนสมบูรณ             

๓. หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
 แกไขหนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการในการกําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไข

เกี่ยวกับการจําหนายนํ้าตาลทรายเพื่อใชบริโภคในราชอาณาจักร โดยตัดเรื่องการกําหนดราคา
นํา้ตาลทรายออก เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขององคการการคาโลกที่เกี่ยวกับการกําหนดปริมาณ
การผลิตและการจัดจําหนายนํ้าตาลทรายโดยภาครัฐ

๔. ที่มาของเงินกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
 แกไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายโดยตัดการกู เงินโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี คงเหลือเพียงเงินกูและตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด               
ขององคการการคาโลกในสวนท่ีเกี่ยวกับการอุดหนุนจากภาครัฐ
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๒๔จุ ล นิิ ติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 ๕. การสงเงินเขากองทนุสงเคราะหเกษตรกร
ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนออยและนํ้าตาลทรายเขากองทุน

สงเคราะหเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เนื่องจากไมปรากฏวา
มีการนําสงเงินใหแกกองทุนดังกลาว ประกอบกับกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไมไดมีภารกิจ
ที่เก่ียวของกับออยและน้ําตาลทราย
 ๖. หลักเกณฑการนําเขานํ้าตาลทราย
 กําหนดใหสามารถนําเขานํ้าตาลทรายไดแตตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดองคการการคาโลก เดิมหามมิใหนําเขาน้ําตาลทราย

๗. การกําหนดราคาออยขัน้ตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํา้ตาลทรายข้ันตน
  แกไขเพือ่กาํหนดราคาออยขัน้ตนและผลตอบแทนการผลติและจาํหนายนํา้ตาลทรายขัน้ตน
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกําหนดตัวเลขเพื่อเปนเพดานในการกําหนดราคาไวใหราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตขั้นตนและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นตนตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
แตไมเกนิรอยละ ๙๕ ของประมาณการรายไดทีค่าํนวณได
 ๘. หลักเกณฑการหักสวนตางที่เกิดขึ้นในกรณีราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายขั้นสุดทายตํ่ากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน

 แกไขโดยตัดบทบัญญัติที่กําหนดใหกองทุนตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานเทากับ
สวนตางในกรณีที่ราคาออยข้ันสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันสุดทาย
ตํ่ากวาราคาออยขั้นตน โดยกําหนดใหนําสวนตางที่เกิดขึ้นไปหักจากราคาออยขั้นตนและผลตอบแทน
การผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน หรือราคาออยข้ันสดุทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
นํา้ตาลทรายขัน้สดุทายในฤดกูารผลิตปถดัไป เพือ่ใหสอดคลองกบัขอกาํหนดขององคการการคาโลกในสวน
ทีเ่กีย่วกบัการอุดหนุนจากภาครัฐ

๙. บทเฉพาะกาล
  เพื่อรองรับระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ
ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งใหมใชบังคับ พรอมทั้งกําหนดใหการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ทีไ่มอาจดาํเนินการไดตอคณะรฐัมนตรีเพือ่ทราบ เพือ่ใหสอดคลองกบับทบัญญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยและสอดรับกับการเรงรัดการออกกฎหมายลําดับรองใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒๕

รางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย               
และศาลแขวงเวียงปาเปา เปนศาลจังหวัด พ.ศ. .... 

 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัแิละรบัทราบ ดงันี้
 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
และศาลแขวงเวียงปาเปา เปนศาลจงัหวดั พ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา 
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
 ๓. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการพิจารณา
โครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓       

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
๑. กาํหนดใหยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภมูพิสิยั และศาลแขวงเวียงปาเปา 

เปนศาลจังหวัด และจะเปดทําการเปนศาลจังหวัดเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
 ๒. กําหนดใหศาลจังหวัดนครไทยมีเขตตลอดทองท่ีอําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย 
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยในระหวางที่ยังไมเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหศาลจังหวัดพิษณุโลก 
มีเขตอํานาจตลอดทองที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทยดวย
 ๓. กําหนดใหศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัยมีเขตตลอดทองที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราช ในจังหวัดมหาสารคาม โดยในระหวางที่ยังไมเปดทําการ            
ศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย ใหศาลจังหวัดมหาสารคามมีเขตอํานาจตลอดทองที่อําเภอนาเชือก
อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอําเภอยางสีสุราชดวย
      ๔. กาํหนดใหศาลจังหวัดเวียงปาเปามเีขตตลอดทองท่ีอาํเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา 
ในจังหวัดเชียงราย โดยในระหวางที่ยังไมเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหศาลจังหวัดเชียงราย
มีเขตอํานาจตลอดทองที่อําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปาดวย
      ๕. กําหนดใหบรรดาคดีของทองที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย ซึ่งคางพิจารณา
อยูในศาลจังหวัดพิษณุโลกในวันเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไป
ในศาลจังหวดัพษิณโุลก สวนคดีทีค่างพจิารณาอยูในศาลจังหวดัพษิณโุลก สาขานครไทย กอนวันเปดทาํการ
ศาลจังหวัดนครไทย ใหโอนไปพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดนครไทย สําหรับบรรดาคดี
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ของทองที่ดังกลาว ซึ่งอยู ระหวางที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกมีคําสั่งขังผู ตองหาไวระหวางสอบสวน
ในวันเปดทําการศาลจังหวัดนครไทย ใหศาลจังหวัดพิษณุโลกมีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับการขัง
ระหวางสอบสวนน้ันตอไป สวนการฟองคดี ใหยื่นตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ และใหถือวาผูตองหาน้ัน
อยูในอํานาจของศาลที่ชําระคดีดังกลาว
 ๖. กําหนดใหบรรดาคดีของทองที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
และอําเภอยางสีสุราช ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลจังหวัดมหาสารคามในวันเปดทําการศาลจังหวัด
พยัคฆภูมิพิสัย ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดมหาสารคาม สวนคดีที่คางพิจารณา
อยูในศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย กอนวันเปดทําการศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย 
ใหโอนไปพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดพยัคฆภูมิพิสัย สําหรับบรรดาคดีของทองที่ดังกลาว 
ซึ่งอยู ระหวางที่ศาลจังหวัดมหาสารคามมีคําสั่งขังผู ตองหาไวระหวางสอบสวนในวันเปดทําการ
ศาลจังหวัดพยัคฆภูมพิสิยั ใหศาลจังหวัดมหาสารคามมีอาํนาจพิจารณาเก่ียวกับการขังระหวางสอบสวนน้ัน
ตอไป สวนการฟองคดีใหยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ และใหถือวาผูตองหานั้นอยูในอํานาจของศาล
ที่ชําระคดีดังกลาว
 ๗. กําหนดใหบรรดาคดีของทองที่อําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา ซึ่งคางพิจารณา
อยูในศาลจังหวัดเชียงรายในวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหคงพิจารณาพิพากษาตอไป
ในศาลจังหวัดเชียงราย สวนคดีที่ค างพิจารณาอยู ในศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 
กอนวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหโอนไปพิจารณาพิพากษาตอไปในศาลจังหวัดเวียงปาเปา 
สําหรับบรรดาคดีของทองที่ดังกลาว ซึ่งอยู ระหวางที่ศาลจังหวัดเชียงรายมีคําสั่งขังผู ตองหาไว
ระหวางสอบสวนในวันเปดทําการศาลจังหวัดเวียงปาเปา ใหศาลจังหวัดเชียงรายมีอํานาจพิจารณา
เกี่ยวกับการขังระหวางสอบสวนนั้นตอไป สวนการฟองคดีใหยื่นตอศาลที่มีเขตอํานาจ และใหถือวา
ผูตองหานั้นอยูในอํานาจของศาลท่ีชําระคดีดังกลาว

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓       

       รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาต)ิ

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรางพระราชบัญญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ) ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตาม หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรับความเห็น
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๒๗

ของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดําเนินการจัดทาํรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานกังาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติตอไป 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กาํหนดใหสาํนกันายกรัฐมนตรีมอีาํนาจหนาทีใ่นการบริหารจัดการท่ีดนิ และทรพัยากรดิน
ของประเทศ รวมทัง้กาํหนดใหสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหงชาติ เปนสวนราชการระดบักรม
ในสํานักนายกรัฐมนตรีที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
 ๒. แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว าด วยการโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของสวนราชการ                        
และผูปฏิบตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ คาํสัง่ และมติคณะรัฐมนตร ีรวมท้ังกจิการ
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง
ของกองแกไขปญหาการบุกรกุทีด่นิของรัฐ สาํนกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
และกองบริหารจัดการที่ดิน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฉพาะในสวนที่ ไม  เกี่ยวกับงานตามภารกิจ
ของคณะกรรมการจัดทีด่นิ ไปเปนของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหงชาติสาํนักนายกรัฐมนตรี
 ๓. แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติว าด วยการโอนบรรดาอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
และผูปฏิบตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคบั ประกาศ คาํส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกจิการ 
ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ และอัตรากําลังของกองบริหารจดัการทีด่นิ 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
เฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบังานตามภารกจิของคณะกรรมการจดัท่ีดนิ ไปเปนของกรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓       

       รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ 
(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

คณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุตหิลกัการรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม) ไปประกอบ
การพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป 
โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญตัฉิบบันีไ้ดตราขึน้ เพือ่ดาํเนนิการตาม หมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็น
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ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. แกไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ ของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่กําหนดใหกรณผีูมหีลกัฐานการแจงการครอบครองทีด่นิ
ขอออกเอกสารสิทธิ ในการพิจารณาของศาล ใหศาลแจงหนวยงานของรัฐผูมหีนาทีด่แูลรกัษาทีด่นิของรฐั
ตามกฎหมายไดมีสวนใหความเห็นประกอบการพิจารณาของศาล โดยตรวจสอบกับระวางแผนที่
รูปถายทางอากาศหรือระวางรูปถายทางอากาศฉบับที่ทําขึ้นกอนสุด เทาที่ทางราชการมีอยูประกอบ
การตรวจสอบตําแหนงท่ีดินและขอเท็จจริงอื่น พรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอศาล เปนการเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความเห็นของกรมที่ดิน
 ๒. คําขอออกเอกสารสิทธิจากหลักฐานการแจงการครอบครองที่ยื่นไวกอนพระราชบัญญัติ
ฉบบันีใ้ชบงัคบั ใหปฏบิตัติามมาตรา ๘ วรรคสี ่แหงพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ 
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓       

       รางพระราชบญัญตัสิถาปนกิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัสิถาปนกิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ

และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการตรวจพิจารณา ทั้งนี้ ใหพิจารณาการกําหนดอัตรา
ค  าธรรมเนียมตามร  างพระราชบัญญัติ ในเรื่ องนี้ ให สอดคล องตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ (เร่ือง แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ) ดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภา
ผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
 กระทรวงมหาดไทยเสนอวา
 ๑. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหสภาสถาปนิกเปนองคกรควบคุม
การประกอบอาชีพสถาปตยกรรมควบคุม มีภารกิจเก่ียวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวชิาชีพสถาปตยกรรม และยังตองปฏิบตังิาน
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๒๙

ใหเปนไปตามพันธะผูกพันกับนานาชาติตามขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ตามขอตกลงทัว่ไปวาดวยการคาบรกิาร (General Agreement on Trade in Service, GATS)
ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO)
 ๒. โดยที่บริการดานสถาปตยกรรมเปนหน่ึงในสาขาบริการดานธุรกิจและวิชาชีพ 
(Business and Profession Services) ในกลุมประเทศอาเซียน ประเทศไทยไดมีการลงนาม 
ในขอตกลงการยอมรับรวมกนัของอาเซียนดานการบริการสถาปตยกรรม (Asean Mutual Recognition
Arrangement on Architectural Services : MRA) จงึมพีนัธะผูกพันตามขอตกลง MRA ดงักลาว
โดยขอตกลง MRA นี้ จะใชเปนมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติสําหรับสถาปนิกในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหสามารถเคล่ือนยายเขาไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันได ในตลาดวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ซึ่งจะสงผลใหมีการเปดตลาดการคาบริการใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมสามารถ
เคลื่อนยายเขาไปทํางานในประเทศที่ไดทําขอตกลงรวมกัน
 ๓. กฎหมายวาดวยสถาปนิกยังไมมีบทบัญญัติที่กําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของสภาสถาปนกิ และอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการสภาสถาปนิกในการกําหนดหลกัเกณฑทีเ่กีย่วของ
กับการประกอบวิชาชีพระหวางประเทศตามขอตกลง MRA ประกอบกับพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานานแลว ทําใหบทบัญญัติบางเรื่องและอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญตัสิถาปนกิ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือ่รองรับการปฏิบตัติามขอตกลงฯ และสอดคลองกบัสภาวการณ
ในปจจุบัน
 ๔. คณะกรรมการสภาสถาปนิก ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กํ าหนดให สภาสถาปนิกมี วั ตถุประสงค  ในการกํ าหนดมาตรฐานวิ ชาการ 

เพื่อการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม และกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ของผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและสถาปนิกตางชาติให เป นไปตามขอผูกพัน
ระหวางประเทศ
 ๒. กําหนดใหสภาสถาปนิกมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
  ๒.๑ รบัรองปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัร เพ่ือการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมโดยการรับรองหลักสูตร การจัดการศึกษา การสําเร็จการศึกษา และชื่อปริญญา
  ๒.๒ กําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับบริการดานสถาปตยกรรมหรือการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
  ๒.๓ ใหการรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เพื่อการประกอบวิชาชีพ
ในตางประเทศตามขอผูกพันระหวางประเทศ
  ๒.๔ ควบคุมการทํางานของสถาปนิกตางชาติที่เขามาทํางานในราชอาณาจักรไทย 
ตามขอผูกพันระหวางประเทศ
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  ๒.๕ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปนตัวแทนของสภาสถาปนิกในการกํากับดูแล 
การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการซึ่งอยูภายใตขอผูกพันระหวางประเทศ
 ๓. กําหนดใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ระหวางประเทศ ดังนี้
  ๓.๑ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมเพ่ือใชสาํหรับการประกอบวิชาชีพในตางประเทศ ตามขอผกูพนัระหวางประเทศ
  ๓.๒ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสถาปนิกตางชาติ
ที่จะเขามาประกอบวิชาชีพในราชอาณาจักรไทยตามขอผูกพันระหวางประเทศ
   ๓.๓ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวนสถาปนิกตางชาติ
ผูที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้
  ๓.๔ แต งตั้ งคณะทํางานเ พ่ือปฏิบัติหน าที่ ในฐานะตัวแทนของสภาสถาปนิก                            
ในการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพระหวางประเทศของผู ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมและสถาปนิกตางชาติตามขอผูกพันระหวางประเทศ
   ๓.๕ กําหนดคาธรรมเนียมที่สภาสถาปนิกอาจเรียกเก็บสําหรับการขึ้นทะเบียน                           
หรือการรับรองตาม ๓.๒ และ ๓.๓ ซึ่งตองไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
 ๔. กําหนดใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกแต งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมต ิ                            
ของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกจากสมาชิกสภาสถาปนิกซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
  ๔.๑ เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
  ๔.๒ ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
   ๔.๓ ไมเปนกรรมการ

      รางพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทํารางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….     
ตามหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง           
และสํานักงานศาลปกครองไปประกอบการพิจารณาดวย

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  ๑. การเพิ่มบทบัญญัติใหมและยกเลิกบทบัญญัติเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๑.๑ เพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการกระทําทางปกครองรูปแบบอื่น นอกจากคําสั่ง                
ทางปกครองเฉพาะราย เชน กฎ คําสั่งทางปกครองท่ัวไป สัญญาทางปกครอง เพื่อใหมีหลักเกณฑ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน  

21-31-MAC6.indd   3021-31-MAC6.indd   30 8/14/20   2:26 PM8/14/20   2:26 PM

creo




สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๑

  ๑.๒ เพิม่หลกักฎหมายใหมเพือ่ใหมคีวามสมบรูณมากยิง่ขึน้ เชน หลกัโมฆะกรรมของคําสัง่
ทางปกครอง หลกัการจาํกดัผลกระทบของความบกพรองในวธีิพจิารณาและรปูแบบคาํสัง่ทางปกครอง 
และหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติโครงการขนาดใหญ เปนตน
  ๑.๓ เพิ่มหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกคู กรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
เชน การยื่นอุทธรณโดยวิธีการสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียหรือทางอิเล็กทรอนิกส ใหถือวา            
การอุทธรณมีผลในวันที่สงหนังสืออุทธรณตามหลักฐานทางไปรษณียหรือหลักฐานที่มีการยื่นอุทธรณ  
ทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
  ๑.๔ เพ่ิมบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑในการติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ               
และประชาชนดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส เชน การยืน่คาํขอ การยืน่อุทธรณ การแจงคาํสัง่ทางปกครอง
  ๑.๕ ยกเลิกบทบัญญัติที่พนสมัย เชน มาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทีไ่มสอดคลองกบัมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบญัญติัจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 ๒. การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยูเดิมในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหมีความชัดเจน ครบถวน หรือมีหลักการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
  ๒.๑  แกไขเพ่ิมเติมกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี ซึ่งจะตอง
มีการรับฟงคูกรณีนั้น ใหหมายความรวมถึงคําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิแกบุคคลดวย
  ๒.๒  กําหนดขอยกเวนไมตองรับฟงคู กรณีตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๐ 
วรรคสอง (๖) เกี่ยวกับการพนจากตําแหนงใหหมายความเฉพาะการพนจากตําแหนงหนึ่งเพื่อไปดํารง
ตําแหนงอื่นเทานั้น แตไมรวมถึงการพนจากตําแหนงเปนการถาวรซึ่งมีผลกระทบรุนแรงตอบุคคล
ที่เกี่ยวของ
  ๒.๓ แกไขเพิม่เตมิบคุคลทีต่องหามมใิหทาํการพจิารณาทางปกครอง โดยกาํหนดใหรวมถงึ
กรณีลุง ปา นา อา ดวย
  ๒.๔ ขยายระยะเวลาในการเยียวยาความบกพรองในวิธีพิจารณาหรือรูปแบบคําสั่ง
ทางปกครองออกไป โดยใหเจาหนาที่ฝายปกครองสามารถเยียวยาความบกพรองไดจนกวาจะสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล

 สาํหรบัขอมลูมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของกบัวงงานดานนติบิญัญตันิัน้ ผูสนใจสามารถตดิตาม
ไดที ่www.soc.go.th เพือ่คนหามติคณะรัฐมนตรี หรอื www.senate.go.th เพ่ือติดตามการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีชองทางใหทานผูสนใจติดตามรับฟงสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ 
ประจําสัปดาหไดทางสื่อออนไลนของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย 
ในรายการ “กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา   
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