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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ป็นทางการจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรอีีกครัง้) 
 
  วันนี้  (26 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี  (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล                      
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญัติพฒันาที่ดิน (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
    ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    เชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. 
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการ
    คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าที่ 
    ระหว่างศาล พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรบัข้าราชการกรมธนารักษ์ 
    พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
    พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ  
  10.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง
    ในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวัน
    เปิดท าการของศาลแขวง ในจังหวัดตรัง พ.ศ. …. และร่างพะราชกฤษฎีกาให้ใช้ 
    บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้น าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
    มาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับส าหรับคดีที่เกิดข้ึนในบางท้องที่  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงกระบี่และศาล
    แขวงตรัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และก าหนดให้ศาลจังหวัดซึ่งยังมิได้มีศาลแขวง
    เปิดท าการสามารถน าวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาล 
    จังหวัดส าหรับคดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลแขวงซึ่งเกิดข้ึนในบางท้องที่  
    ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)  
  11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือ
    ลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้   
   1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ตราข้ึนเพื่อด าเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ  
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  1. ก าหนดบทนิยามค าว่า “การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย” “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” และ “ผู้เชิญชวน” โดยมี
ประธานรัฐสภาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี   
   2. ก าหนดให้ในการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า             
หนึ่งหมื่นคน และการเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน     
  3. ก าหนดให้ก่อนด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ส านักงานเลขาธิการ     
สภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อ สาธารณะ พร้อมกับเสนอ          
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐสภา   
  4. ก าหนดให้หากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ได้ร้องขอให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นั้นต่อไป               
หากผู้แทนเข้าช่ือยืนยันเป็นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกให้ถือว่าเป็นการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ โดย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป     
  5. การเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระท ามิได้ และให้น า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการเข้าช่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
ด้วยโดยอนุโลม ยกเว้นจ านวนผู้เข้าช่ือร้องขอตามมาตรา 7 ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคน     
  6. ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการเข้าช่ือเสนอกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556 ที่ได้ด าเนินการไปแล้วในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ 
ส่วนการด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ และกรณีการเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อ              
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลง ให้ถือว่าการเข้าช่ือเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยังมี             
ผลอยู่ต่อไป โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามร่างพระราชบัญญัติน้ี  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้   
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน                
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
   2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ   








































