
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๗

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี                   
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๖ เร่ือง ดังน้ี
   ๑. รางพระราชบญัญตัคิูชวีติ พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญติัแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๒. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
  ๓. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับแนวทางการรางกฎหมาย                 
ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
   ๔. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)
   ๕. รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. ….
และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ….
   ๖. รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงยุตธิรรมเสนอ แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....
 ๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเตรียมการเพื่อรองรับการรับ
บุตรบุญธรรมรวมกันของคูชีวิตที่จะมีขึ้นภายหลังจากท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใชบังคับ                             
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
 ๔. ใหกระทรวงยตุธิรรมรบัความเหน็ของกระทรวงการตางประเทศไปพจิารณาดาํเนนิการตอไป
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๕. สําหรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์  
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายหลังจากที่รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้มีผลใชบังคับแลว
เห็นควรใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ พิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางในการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับสิทธิและหนาที่ที่คูชีวิตที่มีเพศเดียวกันควรไดรับอยางเทาเทียมกับคูสมรสระหวางชายและหญิง
ตามกฎหมายอื่นดวย ทั้งนี้ ตามขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการ (รางพระราชบัญญัติคู ชีวิต พ.ศ. ....) และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยไดปรับปรุง แกไข และไดยกรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขึน้มาอีกฉบบัหนึง่ เพือ่ใหสอดคลองกนั 
ซึง่มสีาระสําคญัเปนการกําหนดบทบัญญตัเิฉพาะเก่ียวกับการจดทะเบียนคูชวีติและการเลิกการเปนคูชวีติ
สทิธแิละหนาทีร่ะหวางคูชวีติ การจดัการทรัพยสนิ การรบับตุรบญุธรรม และมรดก เพือ่รองรบัความสมัพนัธ
การอยูรวมกันเปนครอบครัวระหวางบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกําเนิด โดยมีการอุปการะเลี้ยงดู 
และมีความสัมพันธในดานอื่น ๆ ไมแตกตางไปจากคูสมรส ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวท่ีกอต้ังข้ึนระหวางบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และสอดคลองกับสภาพสังคม
ในปจจุบัน
  รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี ้มีสาระสําคัญคือ
  ๑. รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. ....
 ๑.๑ กําหนดให “คูชีวิต” หมายความวา บุคคลสองคนซ่ึงเปนเพศเดียวกันโดยกําเนิด
และไดจดทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้
 ๑.๒ กาํหนดใหศาลท่ีมอีาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย
วาดวยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้
 ๑.๓ กําหนดใหการจดทะเบียนคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลทั้งสองมีอายุ ๑๗ ปบริบูรณ
และท้ังสองมีสัญชาติไทย หรือฝายใดฝายหน่ึงมีสัญชาติไทย รวมท้ังกําหนดบุคคลตองหามมิให
จดทะเบียนคูชีวิตคือ กรณีบุคคลทั้งสองคนเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เปนพ่ีนอง
รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา บุคคลฝายหนึ่งฝายใดเปนคนวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาล
สั่งใหเปนคนไรความสามารถ และบุคคลฝายหนึ่งฝายใดมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูกอนแลว
 ๑.๔ กําหนดใหการจดทะเบียนคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลทั้งสองฝายยินยอม                  
เปนคูชีวิตกันและตองแสดงการยินยอมน้ันใหปรากฏโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียน
บันทึกความยินยอมนั้นไวดวย
 ๑.๕ กําหนดใหในกรณีที่ผูเยาวจะจดทะเบียนคูชีวิต ตองไดรับความยินยอมของบิดา 
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๓๙

มารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูปกครอง หรือศาล แลวแตกรณี และกําหนดวิธีใหความยินยอมดังกลาว 
รวมทั้งกําหนดใหผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคูชีวิตตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
 ๑.๖ กําหนดใหสถานะการจดทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ถือเปนขอมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
 ๑.๗ กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับลักษณะความสัมพันธของคูชีวิต เชน ภูมิลําเนา       
ของคูชีวิต การรองขอใหศาลสั่งหรือเพิกถอนคําสั่งใหคูชีวิตอีกฝายเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ การจัดทําบัญชีทรัพยสินของคูชีวิตผูไมอยู การถอนคืนการให
ในการจดทะเบียนเปนคูชีวิต รวมท้ังกําหนดใหคูชีวิตตองอยูรวมกันเปนครอบครัวและชวยเหลือ
อุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
  ๑.๘ กําหนดใหคูชีวิตมีอํานาจจัดการแทนผู เสียหายเชนเดียวกับสามีหรือภริยา                 
ตามมาตรา ๓ และมาตรา ๕ (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา และมีอาํนาจดาํเนนิคดี             
ตางผูตายตอไปเชนเดยีวกบัสามหีรอืภรยิาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา
ความอาญา
 ๑.๙ กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางคูชีวิต โดยแบงเปนสินสวนตัว                
และทรัพยสินรวมกัน
  ๑.๑๐ กําหนดเก่ียวกับความเปนโมฆะของการจดทะเบียนคูชีวิต โดยกําหนด
ใหการจดทะเบียนคูชีวิตที่ฝาฝนกฎหมายเปนโมฆะ ใหคําพิพากษาของศาลเทานั้นที่จะแสดงวา
การจดทะเบียนคู ชี วิตเปนโมฆะ และให คู ชี วิตฝายท่ีไดจดทะเบียนคู ชี วิตโดยสุจริตมีสิทธิ
เรียกคาทดแทนได
  ๑.๑๑ กําหนดเก่ียวกับการส้ินสุดการเปนคูชีวิต โดยการเปนคูชีวิตยอมสิ้นสุดลง              
ดวยความตาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอน หรือการเลิกการเปนคูชีวิต รวมทั้งกําหนดเหตุฟองเลิก
การเปนคูชวีติ เชน คูชวีติฝายใดฝายหนึง่อปุการะเล้ียงดหูรอืยกยองผูอืน่ฉนัคูชวีติ หรอืฉนัภรยิาหรอืสาม ี
ประพฤติชั่ว ทําราย ทรมานรางกายหรือจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการี
ของอีกฝายหนึง่ จงใจละทิง้รางอกีฝายหน่ึงไปเกนิ ๑ ป ไมใหความชวยเหลอือุปการะเลีย้งดอีูกฝายหนึง่
ตามสมควร หรือทําการเปนปฏิปกษตอการเปนคูชีวิตกันอยางรายแรง วิกลจริต เปนโรคติดตอรายแรง
อันอาจเปนภัยแกอีกฝายหน่ึง หรือเม่ือคูชีวิตท้ังสองฝายสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวม
กันเปนครอบครัวไดโดยปกติสุขตลอดมาเกิน ๓ ป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกิน ๓ ป
 ๑.๑๒ กําหนดเกี่ ยวกับบุตรบุญธรรม โดยใหคู ชี วิตซึ่ ง ไดปฏิบัติตามเงื่ อนไข
ในพระราชบัญญัติน้ีและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวสามารถรับบุตรบุญธรรมได โดยผูจะรับ              
บุตรบุญธรรมหรือผูจะเปนบุตรบุญธรรม ถาไดจดทะเบียนคูชีวิตกับบุคคลอื่น ตองไดรับความยินยอม                 
จากคูชีวิตอีกฝายหน่ึงกอน รวมท้ังคูชีวิตฝายหน่ึงจะจดทะเบียนรับผูเยาวซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคูชีวิต
อีกฝายหนึ่งมาเปนบุตรบุญธรรมของตนดวยก็ได โดยจะตองไดรับความยินยอมของคู ชีวิต
ฝายท่ีเปนผู รับบุตรบุญธรรมอยูแลว และกําหนดใหการรับบุตรบุญธรรมยอมเปนอันยกเลิก
เม่ือมีการจดทะเบียนคูชีวิตกับบุตรบุญธรรม
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 ๑.๑๓ กําหนดใหเมื่อคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตาย ใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งมีสิทธิและหนาที่
เชนเดียวกับคูสมรสตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
  ๑.๑๔ กําหนดใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคูสมรส 
ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มาใชบังคับแกคูชีวิตดวยโดยอนุโลมในบางกรณี

๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....
 เปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เพื่อใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้
  ๒.๑ กําหนดใหชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสหรือคูชีวิตอยูไมได
  ๒.๒ กําหนดใหเหตุฟองหยา รวมถึงกรณีสามีหรือภริยาอุปการะเล้ียงดูหรือยกยองผูอื่น
ฉันคูชีวิต
  ๒.๓ กําหนดใหสิทธิรับคาเลี้ยงชีพในกรณีหยาหมดไป ถาฝายที่รับคาเลี้ยงชีพสมรสใหม
หรือจดทะเบียนคูชีวิต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓       

รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง              
พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
  ๑. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๒๑ กาํหนดใหในปหนึง่มสีมยัประชมุสามญั
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให
สมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก เปนวันเริม่สมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีห่น่ึง สวนวนัเริม่สมยัประชมุ
สามัญประจําปคร้ังท่ีสอง ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด และเน่ืองจากไดมพีระราชกฤษฎีกา
เรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ กาํหนดใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภา
เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก โดยใหถือเปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ีหนึ่ง 
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตอมาสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที ่๑ พฤศจิกายน 
เปนวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรัฐมนตรีไดมมีตริบัทราบแลว (มตคิณะรัฐมนตรี
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดงันั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๔๑

ปที่    สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง

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. โดยที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป            
ครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นัน้ บดันี ้ใกลจะสิน้กาํหนดเวลา ๑๒๐ วนั
ตามสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่งในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สมควรที่จะกําหนด
ใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓๑  

จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. .... 
มาเพื่อดําเนินการ  

 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพฒันากฎหมายเกีย่วกบัแนวทางการรางกฎหมาย
ใหสอดคลองกบัมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับ              
แนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                        
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทาง
การรางกฎหมายใหสอดคลองกบัมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเครงครดัตอไป
และใหหนวยงานของรัฐทีอ่ยูระหวางดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายถือปฏิบตัติามแนวทาง
การรางกฎหมายดังกลาวดวย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

สาระสําคัญของเรื่อง คือ
 กําหนดแนวทางการร างกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ                                
แหงราชอาณาจักรไทย ดังนี้
 ๑. ควรกําหนดใหชัดเจนวาการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต                      
ใหกระทําดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในกรณีที่ยังไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการ                           
ทางอิเล็กทรอนิกสไดหรือระบบอิเล็กทรอนิกสขัดของ จึงใหมาติดตอกับเจาหนาที่
 ๒. ไมควรกําหนดใหเปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองแจงขอมูลตอเจาหนาที่ของรัฐ                 
หากขอมลูนัน้เปนขอมลูซึง่อยูในความครอบครองหรอืควบคมุดแูลของหนวยงานของรฐั หรอืเปนขอมลู                
ซึง่เจาหนาทีข่องรัฐทราบอยูแลว และหากจําเปนอยางหลีกเล่ียงไมไดทีจ่ะตองกําหนดเชนนัน้ กไ็มควรใช                
โทษอาญาแกผูไมปฏิบตัติามบทบญัญตันิัน้ เชน กรณมีาตรา ๔๘ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ แหงพระราชบญัญตัิ

  ๑ ตอมาไดมมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนมุตัหิลกัการรางพระราชกฤษฎกีาขยายเวลาประชมุ
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ....
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๔๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

การปฏิรปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทีก่าํหนดวา เมือ่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรปูทีด่นิ
ใชบังคับในทองที่ใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหบรรดาเจาของที่ดินที่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู
ในเขตปฏิรูปที่ดิน แจงจํานวนแปลงท่ีดิน ขนาด ที่ตั้ง และการทําประโยชนในที่ดินที่ตนเปนเจาของ
ตอพนักงานเจาหนาทีภ่ายใน ๙๐ วนั ตามแบบและวิธกีารท่ีรฐัมนตรีกาํหนด หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิตัิ
ตามประกาศของรัฐมนตรีดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
  ๓. ไมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตซึ่งไมขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ตองรับโทษอาญา เชน มาตรา ๑๒ ทวิ ประกอบกับมาตรา ๖ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ มาตรา ๘๒ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๘ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
  ๔. ไมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย              
ณ สถานประกอบการของผูไดรบัใบอนญุาต เพราะไมเหมาะสมกบัสภาพการณ และไมควรกาํหนดโทษอาญา
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว หากมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ที่จะตองกําหนดเชนนั้น เพราะผูอนุญาตมีอํานาจในการตรวจสอบอยูแลว และปกติทั่วไปประชาชน
กไ็มสนใจท่ีจะดเูอกสารดังกลาว คงเปนเรือ่งระหวางผูอนุญาตและผูรบัใบอนุญาตเทาน้ัน เชน มาตรา ๒๒ 
ประกอบมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ โรงฆาสัตวของตน 
หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ตรงกันขาม สมควรที่จะกําหนดกลไก
หรอืมาตรการอาํนวยความสะดวก และลดภาระใหแกผูประกอบกจิการซึง่เขามาอยูในระบบและขออนญุาต
อยางถกูตองแทน เชน การแสดงใบอนญุาตในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสได ทาํนองเดยีวกบัใบอนญุาตขบัขี่
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
  ๕. ควรใชมาตรการซึ่งเปนการจูงใจใหดําเนินการ แทนมาตรการบังคับลงโทษ เพื่อมิให
กฎหมายสรางภาระโดยไมจาํเปนแกประชาชน เชน มาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญตัิ
คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหผูพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ              
ตองแจงเจาพนักงานแหงทองที่ที่พบนั้นทราบ หากไมปฏิบัติตามมีโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท                 
ถาปรับปรุงแกไขในเชงิจูงใจในลกัษณะวา ผูใดพบซากดกึดาํบรรพและมาแจงตอเจาพนกังานจะไดรบัรางวัล
ก็จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ๖. มิใหกําหนดใหการไมอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที ่                
เปนความผิดอาญาเน่ืองจากไมมีขอบเขตท่ีชัดเจนในการใชดุลพินิจ อีกทั้งมีความผิดฐานขัดขวาง              
เจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว
  ๗. ควรยกเลิกการใชโทษอาญาในเร่ืองที่เปนเรื่องทางแพงโดยแท เชน ความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค
  ทัง้นี ้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานวา คณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยูระหวาง
การจัดทํารางพระราชบัญญตัวิาดวยการปรับเปนพนิยั พ.ศ. .... เพ่ือเปนกฎหมายกลางโดยกําหนดหลักเกณฑ
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๔๓

ในการปรับเปนพินัยสําหรับการกระทําหรืองดเวนการกระทําอันเปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีไมรายแรงและกฎหมายกําหนดใหตองชําระคาปรับเปนพินัย ซึ่งไมเปนโทษทางอาญา 
และไมมีการบันทึกเปนประวัติอาชญากรรม

การพิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย   พ.ศ.   ....   คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายไดตรวจสอบบทบญัญติัของกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจุบนั ซึง่กาํหนดโทษอาญาทีม่โีทษปรบั
สถานเดียวหรือที่มีโทษปรับ หรือจําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ และกําหนดใหมีการเปรียบเทียบได ทั้งที่
โดยสภาพแลวไมกระทบโดยตรงตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของประชาชน เพือ่จะเปล่ียน
เปนความผิดทางพินัยแทนความผิดอาญา ซ่ึงการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายพบวา กฎหมายหลายฉบับมกีารกําหนดโทษอาญาท้ังทีไ่มใชความผิดรายแรง
ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายท่ีจะตราข้ึนในอนาคต๒

และมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ กฎหมายจํานวนมากมีบทบัญญัติ
ที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัยและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเปนการสรางภาระ
และตนทนุทีไ่มจาํเปนแกประชาชน จงึเหน็ควรวางแนวทางการรางกฎหมายใหสอดคลองกบัมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อใหหนวยงานถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป เพื่อใหบรรลุ
วตัถปุระสงคในการปรับปรุงกฎหมายใหดีขึ้นเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulations for 
Better Life) จงึไดเสนอขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเก่ียวกบัแนวทางการรางกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาเพื่อดําเนินการ    

  ๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมต ิ(๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) เห็นชอบหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมาย
ที่จะตราขึ้นในอนาคต รวม ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม ๒) เปนกรณีทีไ่มสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมาย
อยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ ๓) ความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับ
สถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําใหคดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบ
เรยีบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชนอยางกวางขวาง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวธิกีารอ่ืนแทนการปรับ
และใหดาํเนนิการตอไปตามกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรงุกฎหมาย เพือ่ปองกนัมิใหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญา
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รางพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่ ..) 
พ.ศ. .... (ในสวนทีเ่กีย่วกบัอาํนาจหนาทีใ่นการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
 ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่ศาลปกครองเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่ศาลปกครองเสนอ
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  เปนการแกไขเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีอํานาจหนาที่
ออกระเบียบเก่ียวกับเงินคาตอบแทนพิเศษและสิทธแิละประโยชนอืน่ของขาราชการตุลาการศาลปกครอง
ขาราชการฝายศาลปกครอง และพนักงานราชการและลูกจางของสํานักงานศาลปกครอง ซึ่งจะเปน                 
การสรางขวัญและกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรศาลปกครองในพื้นท่ีพิเศษ
ที่มีความเสี่ยงภัย และปฏิบัติภารกิจที่มีความเรงดวน หรือมีความเหน่ือยยากมากกวาการปฏิบัติงาน
ตามปกติทั่วไป อันเปนผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจในการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง 
และกอใหเกดิประโยชนแกประชาชนใหสามารถเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเรว็ 
แมในพืน้ทีพ่ิเศษที่มีความเสี่ยงภัยสูง

รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป         
ครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชมุรฐัสภาสมัยประชมุสามญัประจาํป
ครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. 

คณะรฐัมนตรีมีมติอนมัุติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามญั
ประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. …. ตามทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเปนเร่ืองดวน แลวดําเนินการตอไปได ทัง้นี ้สาํหรบัวันปดประชุมในรางพระราชกฤษฎีกา
ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. ใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรรับไปพิจารณา แลวแจงผลใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวน กอนนํา                           
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไป
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๔๕

ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
  ๑. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กาํหนดใหในปหนึง่มสีมยัประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให
สมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก เปนวนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจําปครัง้ทีห่นึง่ สวนวนัเริม่สมยัประชมุ
สามัญประจําปครัง้ทีส่อง ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด และเน่ืองจากไดมพีระราชกฤษฎีกา
เรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ กาํหนดใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภา
เพือ่ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก โดยใหถอืเปนวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีห่นึง่ ตัง้แต
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และตอมาสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
เปนวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรัฐมนตรีไดมมีตริบัทราบแลว (มตคิณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม 
ดังนี้

ปที่ สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง

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. ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะสิน้กาํหนดเวลา ๑๒๐ วนั ตามสมยัประชมุสามญั
ประจาํปครัง้ทีห่นึง่ ในวนัที ่๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แตโดยทีย่งัมรีางพระราชบัญญตัทิีค่างการพิจารณา
อยูในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ประกอบกับขณะนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยูระหวางการพิจารณาในช้ันกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กําหนดใหวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จึงยังมีกิจการที่รัฐสภา
จะตองประชมุปรกึษากนัอยูอกี ดงันัน้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะขยายเวลาการประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญั
ประจําปครั้งที่หนึ่งออกไปอีก สําหรับวันปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง 
ตามรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หน่ึง พ.ศ. …. นั้น 
เห็นสมควรใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรรบัไปพจิารณา จงึเสนอรางพระราชกฤษฎกีา 
รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดําเนินการ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา               
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป            
และรับทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคญัของกฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
  ท้ังนี ้รางพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโทษ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... ทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ
เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษประเภทที่ ๕ สําหรับผูปวยที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพ และผูประกอบกิจการ
ดานเกษตรกรรม กําหนดหลักเกณฑในการนําเขายาเสพติดใหโทษในประเภทท่ี ๕ เฉพาะกัญชา 
และกําหนดกระบวนการเก่ียวกับการเก็บรักษาและทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง เพื่อใหผูปวย
ที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพสามารถเขาถึงการใชกัญชาทางการแพทยไดอยางทั่วถึง 
และเพือ่ใหประชาชนมสีวนรวมในการพฒันาองคความรู และตอยอดกญัชาทางการแพทยเพือ่ประโยชน
ของประชาชน รวมท้ังแกไขปญหาการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลางไวเปนเวลานาน ซึง่ทําใหสิน้เปลือง
งบประมาณและสถานที่ในการเก็บรักษา
  กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทํารางกฎหมาย 
และเปดเผยสรปุผลการรับฟงความคิดเหน็และการวเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมาย รวมทัง้
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี                          
(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เรือ่ง การดําเนินการเพ่ือรองรับและขับเคล่ือนการปฏิบตัติามพระราชบัญญตัิ
หลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดเผยแพร                
ผลการรับฟงความคิดเห็นพรอมกับการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายใหประชาชน                        
ไดรับทราบแลว

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดใหผูปวยที่ไดรับการรับรองจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย ผูประกอบวชิาชพีการแพทยแผนไทยประยกุต หรอืหมอชาวบาน ผูประกอบกจิการ
เกีย่วกบัการผลิตดานเกษตรกรรมและเกษตรกรท่ีดาํเนนิการผลิตภายใตความรวมมอืกบัผูรบัอนญุาตผลิต
ซึง่ยาหรอืผลติภณัฑสมนุไพร และบคุคลอืน่ตามทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนด สามารถไดรับใบอนุญาตใหผลิต นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๕ ได
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๔๗

 ๒. กาํหนดใหในกรณทีีม่กีารยดึหรอืรบิยาเสพตดิใหโทษ เมือ่ไดมกีารตรวจชนิดและปรมิาณ
แลววาเปนยาเสพติดใหโทษแลว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
ทําลายหรือนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได
  ๓. กาํหนดใหภายในระยะเวลา ๕ ปนบัแตวนัทีพ่ระราชบัญญตัยิาเสพติดใหโทษ (ฉบบัที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบงัคบั การนาํเขายาเสพตดิใหโทษในประเภทที ่๕ เฉพาะกญัชาเพือ่ประโยชนทางการแพทย
และการรักษาผูปวยจะสามารถนําเขาไดเฉพาะเมล็ดพันธุ ยกเวนกรณีหนวยงานของรัฐ ผูปวยเดินทาง
ระหวางประเทศ หรือผูที่มีวัตถุประสงคดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา (มาตรา ๒ 
แหงพระราชบัญญตัยิาเสพติดใหโทษ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บญัญตัใิหพระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบัตัง้แต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพนัธ ๒๕๖๒)

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

---------------------------------------
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