
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๑๑

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี  
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้
   ๑. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  ๒. รางพระราชกฤษฎกีากาํหนดหนวยงานและกจิการทีผู่ควบคมุขอมลูสวนบคุคลไมอยูภายใตบงัคบั
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….
  ๓. รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ….
  ๔. รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
   ๕. รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๖. รางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๗. รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   ๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มกรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ (e - Service))
   ๙. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แกไขเพิม่เตมิเกีย่วกับสถานท่ียืน่ขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษทั อาํนาจลดและยกเวนคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนาํเทคโนโลยีมาใชในการประชุมกรรมการ)
   ๑๐. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 
พ.ศ. ....
   ๑๑. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ
อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทําความผิดอาญา)
   ๑๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเก่ียวกบัหางหุนสวนจดทะเบยีน หางหุนสวนจาํกดั บรษิทัจาํกดั 
สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 รางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
 ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….
ตามท่ีสํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหรบัความเหน็ของกระทรวงยติุธรรม สาํนกังานศาลยตุธิรรม และสํานกังานอยัการสงูสดุ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
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๑๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้น
เพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลาํดบัรองทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัดิงักลาว ตามทีส่าํนกังานปองกนัและปราบปราม
การฟอกเงินเสนอ
 ๓. ให สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขานุการที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ                
ทุกคณะไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
 เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยกําหนดเก่ียวกับการขอคืนหรือชดใชคืนทรัพยสินใหแกผูเสียหายเพ่ือใหครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน 
จากเดิมคุมครองเฉพาะความเสียหายทางทรัพยสนิและการคุมครองสิทธิผูเสยีหายในความผิดมลูฐานใหมสีทิธิ
ไดรบัชดใชคาสนิไหมทดแทนจากทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผดิ รวมทัง้การคุมครองสทิธผิูมสีวนไดเสยี
ในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน ตลอดจนการใหริบทรัพยสินอื่นทดแทน 
หรอืรบิทรพัยสนิตามมลูคาของทรพัยสนิทีต่กเปนของแผนดนิซึง่สญูหายหรอืเสยีหาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้
 ๑. กาํหนดใหยกเลกิความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แหงพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัปิองกนัและปราบปราการฟอกเงิน (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหการขอคืนหรือชดใชคืนทรัพยสินใหแกผูเสียหายครอบคลุมทุกความผิดมูลฐาน
 ๒. กําหนดใหผูรับประโยชนหรือผูมีสวนไดเสียโดยตรงในทรัพยสินที่พนักงานอัยการรองขอ
ใหตกเปนของแผนดิน สามารถยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตน กอนศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน
 ๓. กําหนดใหผูเสียหายในความผิดมูลฐานท่ีจะมีสิทธิที่ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตองเปน
ผูทีแ่สดงใหศาลเห็นวา มคีาํพพิากษาถึงทีส่ดุในคดีความผิดมลูฐานหรือคดแีพงทีเ่กีย่วเนือ่งกับความผิดมลูฐาน 
ใหตนไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือตนเปนผูเสียหายในมูลฐานความผิด และไดรองทุกขไว
หรือมีการดําเนินคด ีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว
 ๔. กําหนดใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน ถาผูรอง
มิใชเจาของที่แทจริงหรือมิใชผูรับโอนโดยสุจริต เวนแตตนเปนผูเสียหายตามขอ ๓. ใหศาลมีคําสั่งให
นําทรัพยสินดังกลาวไปชดใชเป นคาสินไหมทดแทนใหแกผู  เสียหายตามขอ ๓. แทนการสั่งให
ตกเปนของแผนดินได และหากมีทรัพยสินเหลือใหตกเปนของแผนดิน
 ๕. กําหนดใหกรณีที่ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินโดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย 
ไมสามารถติดตามเอาคืนได มีการนําไปรวมกับทรัพยสินอื่น มีการจําหนาย จาย โอน หรือติดตาม
เอาคืนไดยากเกินสมควร ศาลอาจกําหนดมูลคาของทรัพยสนินัน้ โดยคํานงึถึงราคาทองตลาด ในวันทีม่คีาํสัง่
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน และสั่งใหผูมีหนาที่สงมอบทรัพยสินนั้นชําระเงินแทนตามมูลคา โดยคํานึง
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๑๓

สดัสวนของทรัพยสนิทีม่กีารรวมเขาดวยกัน หรอืมูลคาของทรัพยสนิทีไ่ดมาแทนทรัพยสนินัน้ และการชําระเงิน
แทนจะชําระท้ังหมดในคราวเดียวหรือจะใหผอนกไ็ด ถาไมชาํระหรือชาํระไมครบภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด
ตองเสียดอกเบี้ยผิดนัด และสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นของบุคคลนั้นได แตตองดําเนินการภายใน 
๑๐ ปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งถึงที่สุด
  ๖. กําหนดใหกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือมีคําสั่งใหนําทรัพยสิน
ไปชดใชเปนคาสินไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูรองเปนผูรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต
และเสยีคาตอบแทนหรอืไดมาซึง่ประโยชนหรอืสวนไดเสยีโดยสุจรติและตามศลีธรรมอนัด ีหรอืกศุลสาธารณะ 
ศาลจะมีคําสั่งคุมครองสิทธิของผูรองได แตถาผูรองดังกลาวเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานวาเปนผลประโยชนหรือสวนไดเสียไดมา
โดยไมสุจริต
 ๗. กาํหนดใหกรณทีีศ่าลมคีาํสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิหรอืมคีาํสัง่ใหนาํทรพัยสนิไปชดใช
เปนคาสนิไหมทดแทน ถาศาลเห็นวาผูรองเปนเจาของท่ีแทจรงิและไมใชทรพัยสนิทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด
หรือเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนผูรับประโยชน หรือมีสวนไดเสียโดยสุจริต
และเสยีคาตอบแทน หรอืไดมาซึง่ประโยชนหรอืสวนไดเสยีโดยสจุรติและตามศลีธรรมอนัด ีหรอืกศุลสาธารณะ 
ใหศาลคืนทรัพยสินนั้น หรือกําหนดเงื่อนไขการคุมครองสิทธิ หรือใหใชราคา หรือคาเสียหายแทน
 ๘. กาํหนดใหกรณทีีศ่าลมคีาํสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิหรอืมคีาํสัง่ใหนาํทรพัยสนิไปชดใช
เปนคาสินไหมทดแทน ถามีทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มอีก ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินน้ัน
ตกเปนของแผนดิน
 ๙. กาํหนดใหมบีทเฉพาะกาลรบัรองสทิธขิองผูเสยีหายทีม่อียูเดมิกอนวนัทีร่างพระราชบญัญตันิี้
จนกวาคดีจะถึงที่สุด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓       

รางพระราชกฤษฎกีากาํหนดหนวยงานและกจิการทีผู่ควบคมุขอมลูสวนบคุคล            
ไมอยูภายใตบงัคบัแหงพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ….             
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแลว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 ๒. มอบหมายใหสาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ทาํหนาทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล เรงรดัการดําเนินการเพือ่จัดทาํกฎหมายลาํดับรอง หลกัเกณฑ 
และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนตองมีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช  
 รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ     
 ๑. เปนการกําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 ๒. พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่                
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 ๓. มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และหมวด ๗ และมาตรา ๙๕ 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งเปนหนวยงานหรือกิจการตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
 ๔. เพือ่ประโยชนในการคุมครองขอมลูสวนบคุคล ใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลตามวรรคหน่ึง
ตองจัดใหมมีาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงดิจทิลั 
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมกาํหนด
 ๕. บัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... ไดแก
  (๑) หนวยงานของรัฐ
  (๒) หนวยงานของรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ
  (๓) มูลนิธ ิสมาคม องคกรศาสนา และองคกรไมแสวงหากําไร
  (๔) กิจการดานเกษตรกรรม
  (๕) กิจการดานอุตสาหกรรม
  (๖) กิจการดานพาณิชยกรรม
  (๗) กิจการดานการแพทยและสาธารณสุข
  (๘) กิจการดานพลังงาน ไอนํ้า น้ํา และการกําจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวของ
  (๙) กิจการดานการกอสราง
  (๑๐) กิจการดานการซอมและการบํารุงรักษา
  (๑๑) กิจการดานการคมนาคม ขนสง และการเก็บสินคา
  (๑๒) กิจการดานการทองเที่ยว
  (๑๓) กิจการดานการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร และดิจิทัล
  (๑๔) กิจการดานการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
  (๑๕) กิจการดานอสังหาริมทรัพย
  (๑๖) กิจการดานการประกอบวิชาชพี
  (๑๗) กิจการดานการบริหารและบริการสนับสนุน
  (๑๘) กิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห และศิลปะ
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๑๕

  (๑๙) กิจการดานการศึกษา
  (๒๐) กิจการดานความบันเทิงและนันทนาการ
  (๒๑) กิจการดานการรักษาความปลอดภัย
  (๒๒) กจิการในครัวเรอืนและวสิาหกจิชมุชน ซึง่ไมสามารถจําแนกกจิกรรมไดอยางชดัเจน
  ในกรณีที่มีปญหาวาหนวยงานหรือกิจการใดเปนหนวยงานหรือกิจการตามบัญชีทายน้ี 
ใหคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนผูวินิจฉยั

รางพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ....
และเอกสารประกอบ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอ                   
สภาผูแทนราษฎรตอไป

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
 ๑. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง
การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พรอมปฏิทนิการโอนงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดใหสํานักงบประมาณจัดทําขอเสนอใหนํางบประมาณรายจาย
ของหนวยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจาย
สาํหรับทนุหมนุเวยีน และงบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหน้ีภาครัฐ เพือ่นาํไปจัดทาํรางพระราชบัญญตัิ
โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีค่ณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ โดยไปต้ังไวเปนงบประมาณรายจาย
สาํหรบังบกลาง รายการเงินสาํรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรอืจาํเปน จงึจาํเปนตองเสนอรางพระราชบัญญตัิ
โอนงบประมาณรายจายพ.ศ. .... ซึง่เปนไปตามพระราชบัญญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา๓๕ (๑)
ไดกาํหนดใหงบประมาณรายจายของหนวยรบังบประมาณทีก่าํหนดไวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
จะโอนหรอืนาํไปใชสาํหรบัหนวยรบังบประมาณอืน่มไิด เวนแตมพีระราชบญัญตัใิหโอนหรอืนาํไปใชได
 ๒. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยรับงบประมาณ                 
ที่ไดมีการโอนงบประมาณ จํานวน ๘๘,๕๔๒.๕๙๗๙ ลานบาท
 ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยรับงบประมาณ              
ที่ไดมีการโอนงบประมาณ จํานวน ๘๘,๕๔๒.๕๙๗๙ ลานบาท จําแนกตามงบประมาณรายจาย
ของหนวยรบังบประมาณ (Function) งบประมาณรายจายบรูณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจาย
เพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ ดังนี้
  ๑) งบประมาณรายจายของหนวยรบังบประมาณ (Function)จาํนวน๓๙,๘๙๓.๑๑๑๑ ลานบาท
  ๒) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) จํานวน ๑๓,๒๕๖.๔๘๖๘ ลานบาท
  ๓) งบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ เปนรายจายชําระคืนตนเงินกู  
จํานวน ๓๕,๓๐๓.๐๐๐๐ ลานบาท

11-26-MAC6.indd   1511-26-MAC6.indd   15 10/29/20   6:05 PM10/29/20   6:05 PM

creo




๑๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 ๔. งบประมาณรายจายทีม่กีารโอนงบประมาณตามขอ ๒. ใหตัง้ไวเปนงบประมาณรายจาย
สําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๘๘,๔๕๒.๕๙๗๙ ลานบาท 
เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนในการแกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รางพระราชบญัญตักิารเขาชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้

 ๑. เหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารเขาชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ทีส่าํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว ตามท่ีสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอรฐัสภาตอไป โดยใหแจงประธานรฐัสภาทราบดวยวา 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความในรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการ                      
สภาผูแทนราษฎรเสนอ
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กาํหนดบทนิยามคําวา “การเขาชือ่เสนอกฎหมาย” “ผูมสีทิธเิลอืกต้ัง” และ “ผูเชญิชวน” 
โดยมีประธานรัฐสภาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๒. กาํหนดใหในการเขาชือ่เสนอรางพระราชบัญญตัติองมีผูมสีทิธเิลอืกต้ังจาํนวนไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ คน และการเขาช่ือเสนอรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิตองมผีูมสีทิธเิลอืกตัง้จาํนวนไมนอยกวา 
๕๐,๐๐๐ คน
 ๓. กําหนดใหกอนดําเนินการตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ใหสํานักงาน
เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรมหีนาทีเ่ผยแพรรางพระราชบญัญติั จดัใหมกีารรบัฟงความคดิเหน็ วเิคราะห
ผลกระทบอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้น                  
ตอสาธารณะ พรอมกับเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา 
 ๔. กําหนดใหหากมีการยุบสภาผูแทนราษฎรหรืออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง                
และคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ขึน้ใหมภายหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปไมไดรองขอใหมกีารพจิารณารางพระราชบญัญตันิัน้
ตอไป หากผูแทนเขาช่ือยนืยนัเปนหนงัสอืตอประธานสภาผูแทนราษฎรใหพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ดังกลาวภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่เรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรก ใหถือวาเปนการเขาชื่อเสนอ
รางพระราชบัญญัติใหม โดยประธานสภาผูแทนราษฎรจะตองดําเนินการตามขอบังคับการประชุม                     
สภาผูแทนราษฎรตอไป 
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๑๗

 ๕. การเขาช่ือเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
จะกระทํามิได และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติมาใชบังคับ
กับการเขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวยโดยอนุโลม ยกเวนจํานวนผูเขาชื่อรองขอ
ตามมาตรา ๗ ตองไมนอยกวา ๑๒๐ คน
 ๖. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเขาชือ่เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีไ่ดดาํเนนิการไปแลวในวนักอนวนัทีร่างพระราชบญัญตัิ
นี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได สวนการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ และกรณี
การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลง 
ใหถือวาการเขาชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติยังมีผลอยูตอไป โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎร
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปตามรางพระราชบัญญัตินี้

รางพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
อตุสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

๓. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ                  
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

ทัง้นี ้รางพระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. มสีาระสาํคญัเปนการแกไขเพิม่เตมิ
พระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในกระบวนการพิจารณาวัตถอุนัตราย 
ใหมีกลไกในการพิจารณาที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่๗๗/๒๕๕๙ เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที ่๒๗ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๙

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. วันบังคับใช  

  ให พระราชบัญญัติ น้ีมีผลใช บังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ๒. บทนิยาม 
  เพิม่นยิามคาํวา “กระบวนการพจิารณาวตัถอุนัตราย” เพือ่ใหเกดิความชดัเจนในการปฏบิตัิ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓. เพิม่หมวด ๒/๑ มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวตัถอุนัตราย
  ๓.๑ กําหนดใหในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย
เปนไปดวยความสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ในกระบวนการพจิารณาวตัถอัุนตราย                
นอกจากพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที ่                    
ของหนวยงานนัน้ ๆ แลว ใหมีผูเช่ียวชาญ องคกรผูเชีย่วชาญ หนวยงานของรฐัอืน่ ๆ หรอืองคกรเอกชน                      
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจ               
สถานประกอบการ หรอืการตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาวตัถอุนัตรายของสวนกลางและสวนภมูภิาค 
ทั้งนี้ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว ตองไดรับการขึ้นบัญชีจากหนวยงานผูรับผิดชอบ
  ๓.๒ กําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวัตถุอันตราย       
มอีาํนาจประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบัการไดมาซึง่ผูเชีย่วชาญ องคกรผูเชีย่วชาญ
หนวยงานของรฐัอืน่ ๆ  หรอืองคกรเอกชนทัง้ในและตางประเทศ อตัราคาขึน้บญัชสีงูสดุและคาขึน้บญัชี                       
ที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศ                           
และตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาใชจายสูงสุดและคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณา                      
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
  ๓.๓ กําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนเงิน                   
ของหนวยงานผูรบัผดิชอบหรือหนวยงานท่ีไดรบัมอบหมายใหทาํภารกิจในอํานาจหนาทีข่องหนวยงาน
ผูรับผิดชอบแลวแตกรณี โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหใชจายเพื่อวัตถุประสงค
ตามที่กําหนด ทั้งนี้ การรับเงินหรือการจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 ๔. บทเฉพาะกาล
  ๔.๑ ใหบรรดาคําขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการ                
ใหไดมาซึ่งผูเช่ียวชาญ องคกรผูเช่ียวชาญ หนวยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ                 
และตางประเทศท่ีอยูในระหวางการพิจารณา หรอืทีไ่ดดาํเนินการไปแลว ใหถอืวาเปนคาํขอ หรอืกระบวนการ
พจิารณาวัตถอุนัตรายตามพระราชบัญญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้
  ๔.๒ ใหบรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่ออกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่ม
ประสทิธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัฑสขุภาพท่ีเก่ียวของกับวตัถอุนัตราย ทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ใหมีผลใชบังคับไดตอไป และใหถือเปนกฎหมายลําดับรอง
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย
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๑๙

รางพระราชบญัญตัพิฒันาทีด่นิ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น    
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติไปประกอบการพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
 ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดบทนิยามคําวา “การอนุรักษดินและน้ํา” โดยใหครอบคลุมถึงการพัฒนา
และเก็บรักษานํ้าในดินและนํ้าบนดิน
 ๒. กาํหนดองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทีด่นิ โดยเพ่ิมเตมิใหอธบิดกีรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง อธบิดกีรมทรพัยากรนํา้ อธบิดกีรมทรพัยากรนํา้บาดาล และเลขาธกิารสาํนักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติเปนกรรมการ และแกไขชื่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 ๓. กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินมีอํานาจในการออกระเบียบเก่ียวกับคําขอให
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน นํ้า พืช ปุย หรือสิ่งปรับปรุงดิน หรือคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน                    
หรือคําขอใหการอนุรักษดินและนํ้า หรือคําขอใหการบริการแผนที ่ขอมูลทางแผนที่
 ๔. กําหนดใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่ในการทําสํามะโนที่ดิน การพัฒนาและเก็บรักษา                  
นํา้ในดนิและนํา้บนดนิเพือ่การเกษตร ตลอดจนการใหบรกิาร สาธติ ถายทอดเทคโนโลยดีานการพฒันาทีด่นิ
 ๕. กาํหนดใหเกษตรกรผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาท่ีดนิวเิคราะห ตรวจสอบตัวอยางดิน นํา้ 
พืช ปุย หรือ สิ่งปรับปรุงดินใหติดตอหนวยงานพัฒนาท่ีดินในทองท่ีซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
 ๖. กําหนดใหผูใดที่ประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดิน 
และนํา้ หรอืใหบรกิารแผนที ่ขอมลูทางแผนที ่ใหยืน่คาํขอตอหนวยงานพฒันาทีด่นิในทองทีซ่ึง่ทีด่นินัน้
ตัง้อยู โดยใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข และเสยีคาใชจายตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

รางพระราชบัญญัตวิาดวยการวินจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 ๑. เหน็ชอบรางพระราชบัญญตัวิาดวยการวินจิฉัยชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 

๒. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการ
และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสาํนกังานศาลยุตธิรรมเสนอ และใหดาํเนนิการตอไปได
โดยใหรางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใชบังคับไมกอนวันที่รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย      
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีผลใชบังคับ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
  ๑. แกไขเพ่ิมเตมิกรอบระยะเวลาของกระบวนการโตแยงเขตอํานาจศาลสําหรับการฟองคดี
ตอศาลปกครองหรือศาลอ่ืนทีไ่มใชศาลยุตธิรรมและศาลทหาร และในระหวางเขาสูกระบวนการวินจิฉยั
ชี้ขาดเขตอํานาจศาล ใหศาลที่รับฟองมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีตอไปได 
 ๒. แกไขเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาคําร องขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด กรณคีาํพพิากษาหรือคาํสัง่ทีถ่งึทีส่ดุระหวางศาลขดัแยงกนั
 ๓. กําหนดใหมีผู ชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล                  
เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลืองานของเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล                   
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลกําหนด
 ๔. แกไขเพ่ิมเติมใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
 รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                     
(การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมกรณีการใหบรกิารทางอิเลก็ทรอนิกสจากตางประเทศ (e - Service))

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร างพระราชบัญญัติแก ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
และรับทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลําดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคญัของกฎหมาย
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๒๑

ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ทัง้นี ้รางพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ทีก่ระทรวงการคลัง

เสนอ คณะรฐัมนตรไีดเคยมีมติอนมุตัหิลกัการ (มตคิณะรฐัมนตร ี๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพจิารณาแลว เปนการแกไขปรบัปรงุหลกัเกณฑในการจัดเกบ็ภาษีมลูคาเพิม่
ของผูประกอบการท่ีอยูนอกราชอาณาจักร ซึง่ประกอบกิจการใหบรกิารโดยใชวธิกีารทางอิเลก็ทรอนิกส
ตามประมวลรัษฎากร โดยกําหนดใหผูประกอบการท่ีไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศ
แกผูทีไ่มไดเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูคาเพ่ิมในประเทศ และไดมกีารใชบรกิารน้ันในประเทศ 
หากผูประกอบการท่ีไดใหบรกิารทางอิเลก็ทรอนิกสในตางประเทศ  มรีายรับจากการใหบริการดังกลาว
เกิน ๑.๘ ลานบาทตอป ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และใหมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 
สําหรับกรณีผูประกอบการตางประเทศไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส แกผูรับบริการในประเทศไทย
ผานดจิทิลัแพลตฟอรมตางประเทศ กาํหนดใหรายไดทีไ่ดรบัจากการใหบรกิารนัน้เปนฐานภาษมีลูคาเพิม่
ของดิจิทัลแพลตฟอรมตางประเทศ ซึ่งหากดิจิทัลแพลตฟอรมตางประเทศมีรายไดเกิน ๑.๘ ลานบาท
ตอป ใหยืน่คาํขอจดทะเบียนภาษมีลูคาเพิม่ และใหมหีนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพิม่ ทัง้นี ้เพือ่เปนการสนบัสนนุ
ใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและสงเสริม ใหเกิดการแขงขัน
ที่เปนธรรมระหวางผูประกอบการในประเทศและตางประเทศ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑ .แก ไขเพิ่มเติมให การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใด
ตามประมวลรัษฎากรสามารถดําเนินการดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสได
 ๒. แกไขเพิม่เตมิบทนยิามคาํวา “สนิคา” และเพิม่บทนยิามคาํวา “บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส” 
และคําวา “อิเล็กทรอนิกสแพลตฟอรม”
 ๓. แกไขเพิม่เตมิหนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพิม่ของผูประกอบการทีไ่ดใหบรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส
จากตางประเทศแกผูใชซึง่มใิชผูประกอบการจดทะเบียน โดยคํานวณจากภาษีขาย โดยไมใหหกัภาษีซ้ือ 
และกาํหนดใหผูประกอบการอเิลก็ทรอนกิสแพลตฟอรมมหีนาทีเ่สยีภาษมีลูคาเพิม่แทนผูประกอบการ
ที่ไดใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส
 ๔. แกไขเพ่ิมเตมิหนาทีข่องผูจายเงนิในการนําสงเงนิภาษมีลูคาเพิม่ และหนาทีข่องผูประกอบการ
ในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ แกผูใชซึ่งมิใช
ผูประกอบการจดทะเบียน
 ๕. กําหนดใหการดําเนินการทางทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกระทําโดยกระบวนการ
ทางอิเล็กทรอนิกสได
 ๖. กําหนดหามมิให ผู ประกอบการจดทะเบียนที่ ได ให บริการทางอิเล็กทรอนิกส 
จากตางประเทศออกใบกํากับภาษี
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รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่ ..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนหางหุนสวนหรอืบรษิทั อาํนาจลด
และยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยี
มาใชในการประชมุกรรมการ)

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง                 
และพาณชิย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนหางหุนสวนหรอืบรษิทั 
อํานาจลดและยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอสําเนาเอกสาร และการนําเทคโนโลยี
มาใชในการประชมุกรรมการ) ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว ตามทีก่ระทรวงพาณชิย
เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
และรับทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคญัของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กาํหนดใหการย่ืนขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษทัสามารถย่ืน ณ สาํนกังานทะเบียน
หุนสวนบริษัทแหงใดก็ได ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
  ๒. กาํหนดใหรฐัมนตรมีอีาํนาจลดหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร
การขอสําเนาเอกสารพรอมคํารับรอง และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัท
 ๓. กาํหนดใหหนังสือบริคณหสนธิที่จดทะเบียนไวสิ้นผลลง หากมิไดดําเนินการจดทะเบียน
ภายใน ๓ ป
  ๔. กําหนดใหมีการประทับตราบริษัทในใบหุนทุกใบเฉพาะกรณีที่บริษัทมีตราประทับ
  ๕. กําหนดใหการประชุมกรรมการอาจดําเนินการโดยการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยี 
อยางหนึง่อยางใด ซึง่ทาํใหกรรมการไมจาํเปนตองปรากฏตวัในทีป่ระชมุกไ็ด เวนแตขอบงัคบัของบรษิทั              
จะกําหนดหามไว โดยการประชุมดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง และใหถอืวากรรมการซึง่ใชการติดตอสือ่สารนัน้ไดเขารวมประชมุกรรมการ และใหนับเปน
องคประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมดวย
 ๖. กําหนดวิธีการบอกกลาวเรียกประชุมใหญผูถือหุน โดยใหสงทางไปรษณียตอบรับไปยัง
ผูถอืหุน เวนแตบริษัทมีหุนชนิดออกใหแกผูถือที่ตองโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ดวย
  ๗. กําหนดบทเฉพาะกาลรองรับกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อนับระยะเวลาต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
ดงักลาวถงึวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบัแลว มรีะยะเวลาเกนิ ๓ ป แตยงัมไิดจดทะเบยีนบรษัิท ใหสามารถ
ดําเนินการจดทะเบียนบริษัทไดภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
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๒๓

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 รางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบคุคล    
สญูหาย พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน               
และการกระทาํใหบคุคลสญูหาย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่ โดยใหพจิารณาในประเดน็ความจาํเปนในการใชระบบคณะกรรมการ 
ตามหมวด ๒ คณะกรรมการ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็น               
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน                    
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็น                  
ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
กาํหนดความผดิฐานกระทาํทรมานและความผดิฐานกระทาํใหบคุคลสญูหาย มาตรการปองกนั

การทรมานและการกระทําใหบคุคลสูญหาย การเยียวยาผูเสยีหาย และการดําเนินคดีสาํหรับความผิดดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย
ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishing) และอนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบคุคลทกุคน
จากการบังคับใหหายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons 
from Enforced disappearance) โดยมีรายละเอียดดังนี้     
 ๑. กําหนดบทนิยาม “การทรมาน” “การกระทําใหบุคคลสูญหาย” “เจาหนาที่ของรัฐ” 
“ผูไดรับความเสียหาย” และ “คณะกรรมการ”
 ๒. กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย การกําหนดให
ไมเปนความผิดทางการเมือง กําหนดใหสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดานของผูเสียหายในกรณีกระทํา
ใหบุคคลสูญหายเปนผูเสียหายที่สามารถดําเนินการฟองรองคดีได
 ๓. ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
ซึง่มรีฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมเปนประธาน ปลดักระทรวงยตุธิรรมเปนรองประธานและมอีธบิดี
กรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพเปนเลขานุการ รวมทัง้สมาชกิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของพรอมกบัผูทรงคณุวฒุิ
ทางดานสิทธิมนุษยชน แพทย และดานจิตวิทยา รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน โดยมีอํานาจหนาที่เชิงนโยบาย
เพื่อวางแผนเก่ียวกับการปองกันและการเยียวยาการทรมานและการกระทําใหบคุคลสูญหาย นอกจากน้ี 
ไดกาํหนดใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ
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 ๔. กําหนดใหทุกหนวยงานท่ีมีการจํากัดเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเก่ียวกับ               
ผูถูกจํากัดเสรีภาพ กําหนดเกี่ยวกับเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูกจํากัดเสรีภาพ และกําหนดให                 
มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตน
 ๕. กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติในเร่ืองน้ีเปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวย    
การสอบสวนคดีพเิศษ และใหเจาหนาทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษมอีาํนาจหนาทีส่บืสวนสอบสวนเปนหลกั 
ยกเวนกรณีเจาหนาทีก่รมสอบสวนคดีพเิศษตกเปนผูตองหา ใหตาํรวจเปนผูมอีาํนาจสืบสวนสอบสวนแทน
และหากเจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเปนผูตองหา ใหอัยการสูงสุดเปนผูมีอํานาจ
สืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนศาลที่มีเขตอํานาจ
 ๖. กําหนดระวางโทษความผิดฐานกระทําทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย กําหนดเหตุ
บรรเทาโทษ กําหนดความผิดฐานสมคบคิด และฐานผูมีสวนรวมในการกระทําผิด รวมทั้งกําหนดโทษ
แกผู บังคับบัญชาท่ีทราบการกระทําความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายของผูใตบังคับบัญชา                      
แลวไมดําเนินการปองกันหรือระงับการกระทําความผิดนั้น

รางพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... 
(เพิม่เกณฑอายเุดก็ในกรณทีีเ่ดก็กระทาํความผดิอาญา)  
 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
และใหกระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
  ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติฯ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา โดยเปนการแกไขเกณฑอายขุองเด็กทีไ่มตองรบัโทษทางอาญา จากทีป่จจุบนักําหนดไว               
ไมเกนิ ๑๐ ป เปนไมเกนิ ๑๒ ป และเกณฑอายขุองเดก็ทีใ่ชมาตรการอืน่แทนการรบัโทษทางอาญาจากเดมิ
กาํหนดไวเกนิ ๑๐ ป แตไมเกนิ ๑๕ ป เปนเกนิ ๑๒ ป แตไมเกนิ ๑๕ ป ซึง่การกาํหนดเกณฑอายุ
ของเด็กดงักลาว สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และเปนไปตามแผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดตอบรับ
และใหคํามั่นโดยสมัครใจภายใตกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓)

รางพระราชบัญญัติฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหเด็กอายุไมเกิน ๑๒ ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเด็กนั้น

ไมตองรับโทษ
 ๒. กําหนดใหเด็กอายุเกินกวา ๑๒ ปแตยังไมเกิน ๑๕ ป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติ
เปนความผดิ เด็กนั้นไมตองรับโทษ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการ ดังนี้
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๒๕

  ๒.๑ วากลาวตักเตือนเด็กนั้นแลวปลอยตัวไป
  ๒.๒ ถาศาลเห็นวา บิดา มารดา หรือผูปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได ศาลจะมีคําสั่ง
ใหมอบตวัเดก็นัน้ใหแกบดิา มารดา หรอืผูปกครองไป โดยวางขอกาํหนดใหบดิา มารดา หรอืผูปกครอง
ระวังเด็กนั้นไมใหกอเหตุรายตลอดเวลาที่ศาลกําหนด
  ๒.๓ ในกรณทีีศ่าลมอบตวัเดก็ใหแกบดิา มารดา ผูปกครอง หรอืบคุคลทีเ่ดก็น้ันอาศยัอยู
ตาม ๒.๒ ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั้นดวยก็ได
  ๒.๔ ถาเด็กนั้นไมมีบิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตศาลเห็นวาไมสามารถดูแล
เด็กน้ันได หรือถาเด็กอาศัยอยูกับบุคคลอ่ืนนอกจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และบุคคลน้ัน                     
ไมยอมรบัขอกาํหนดดงักลาวใน ๒.๒ ศาลจะมคีาํสัง่ใหมอบตวัเดก็น้ันใหอยูกบับคุคลหรอืองคการทีศ่าล
เห็นสมควร เพื่อดูแล อบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได ในเมื่อบุคคลหรือองคการนั้น
ยินยอม
  ๒.๕ สงตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้น              
เพื่อฝกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนด แตอยาใหเกินกวาที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ ๑๘ ป

รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง                 
และพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญตักิาํหนดความผิดเกีย่วกบัหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และรับทราบแผน
ในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ  

รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ    
๑. รางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....     

  ๑.๑ การจัดตั้งบริษัท/การประชุมใหญผูถือหุน/การเลิกบริษัท
   ๑.๑.๑ แกไขบทบัญญัติใหบุคคลใด ๆ ตั้งแต ๒ คนขึ้นไปจะเร่ิมกอการและต้ังเปน
บริษัทจํากัดก็ได (ปจจุบันตั้งแต ๓ คนขึ้นไป) ทั้งนี้ เพื่อใหชวยอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ
และตอบสนองการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือวิสาหกิจเริ่มตน (Start Up)
    ๑.๑.๒ แกไขบทบัญญัติใหการประชุมใหญจะตองมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนอยางนอย ๒ คนเขาประชุม
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    ๑.๑.๓ แกไขบทบญัญตัใิหศาลอาจสัง่ใหเลกิบรษัิทจํากัดดวยเหตถุามผีูถอืหุนลดนอยลง
จนเหลือเพียงคนเดียวหรือมีเหตุอื่นใดทําใหบริษัทนั้นเหลือวิสัยที่จะดํารงอยูตอไปได เพื่อใหสอดคลอง
กับการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท 
   ๑.๒ ระยะเวลาในการจายเงินปนผล
    กําหนดใหการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ใหกระทําภายใน ๑ เดือนนับแตวันท่ี
ทีป่ระชมุใหญหรอืกรรมการลงมต ิแลวแตกรณ ี (ปจจบุนั ไมมกีารกาํหนดระยะเวลาในการจายเงนิปนผล 
แตไดมีคาํสัง่หวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
เพือ่อาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ใชบงัคบัในเรือ่งดงักลาวไปพลางกอน) ทัง้นี ้เพือ่เปนการกาํหนด 
ใหมีระยะเวลาในการจายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล เรื่องการคุมครองนักลงทุนรายยอย 
  ๑.๓ การรวมบริษัทจํากัดเขากัน
    แกไขหลักการเก่ียวกับการควบบริษัท เน่ืองจากปจจุบัน เมื่อควบบริษัทแลว                 
จะเกิดบริษัทที่มีสภาพความเปนนิติบุคคลใหมทุกกรณี โดยหลักการใหมน้ัน กําหนดใหบริษัทจํากัด             
จะรวมเขากันมิได เวนแตจะเปนไปโดยมติพิเศษจากท่ีประชุมใหญ โดยบริษัทตั้งแต ๒ บริษัทข้ึนไป                 
จะรวมเขากันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
     ๑) ควบกนั โดยเกดิบรษัิททีม่สีภาพความเปนนิติบคุคลใหม และบรษัิททีค่วบกนั
หมดสภาพจากการเปนนติบิคุคล เรยีกวา “ควบบรษัิท”
     ๒) ผนวกกนั โดยบรษิทัหนึง่บรษิทัใดยงัคงมสีภาพเปนนติบิคุคลเดมิอยู และบรษิทัอืน่
ที่ผนวกกันหมดสภาพจากการเปนนิติบุคคล เรียกวา “ผนวกบริษัท”
 ๒. รางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเกีย่วกบัหางหุนสวนจดทะเบยีน หางหุนสวนจาํกดั 
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธ ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน 
หางหุนสวนจาํกดั บรษิทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธ ิพ.ศ. ๒๔๙๙ โดยกําหนดความผดิและบทกําหนดโทษ
กรณกีารไมจายเงินปนผลภายในเวลาท่ีกาํหนด และกรณีทีบ่ริษทัไมสงหนงัสือแจงมติพเิศษใหรวมบริษทั
เขากันหรือไมโฆษณาใหทราบความประสงคที่จะรวมบริษัทเขากัน

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