
วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 สรุปมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตร  สาระส าคัญดังนี้ 
 
 

กฎหมาย 
 
 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  (ฉบับ
ท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....  โดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล  และนโยบายของ
รัฐบาล  และให้รับความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐไปประกอบการพิจารณาด้วย   
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ   

1. ก าหนดให้รายได้ทุกประเภทท่ีเกิดจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมด ให้
น าส่งเข้า 

บัญชีกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 
มาจ่ายเป็นค่าชดเชยท่ีดิน ส.ป.ก. 4-01 ค่าตอบแทนท่ีดินท่ีเกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์และใช้จ่ายอื่น ๆ  ได้   

2. แก้ไขท่ีมาของรายได้ท่ี ส.ป.ก. ได้รับ  ให้ครอบคลุมรายได้ทุกประเภทท่ีเกิดจากการ
ด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้   
3. แก้ไขวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรเพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี  

เพื่อให้การ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด   เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  

4. ยกเลิกการห้ามจ าหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ในท่ีดิน 
5. เพิ่มให้ ส.ป.ก. มีอ านาจในการจัดซื้อท่ีดินนอกเขตปฏิรูปท่ีดินได้ โดยไม่ต้องประกาศเขต

ปฏิรูป 
ท่ีดิน เพื่อให้การจัดซื้อท่ีดินมาจัดให้กับเกษตรกร  ผู้ไร้ท่ีดินท ากินท าได้จ านวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น   

6. ก าหนดให้มีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ออกเป็น 3 เขตพื้นท่ีโดยให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม  

ได้แก่ เขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร เขตพื้นท่ีท่ีสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน  เขตพื้นท่ีเพื่อ
การอื่น   นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ และให้อ านาจคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการจ าแนก  และเปล่ียนแปลงเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดินส าหรับใช้ในการปฏิบัติการงาน  และ
ให้มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น  

7. ก าหนดวิธีการจัดท่ีดินของรัฐโดยการจัดให้แก่เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ตามหนังสือ
อนุญาตให้ 

เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01)  จนกว่า ส.ป.ก. ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ และเกษตรกรมีความพร้อมในด้านการเงินและมีความประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน จึงจัดให้โดย
การเช่าซื้อตามความจ านง  นอกจากนี้  ให้ ส.ป.ก. สามารถบริหารจัดการท่ีดินท่ีได้มาตามพระราชบัญัญัตินี้



ท้ังหมด  โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเข้ากองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด  

8. ยกเลิกการแจ้งการครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินต่อ ส.ป.ก. เพื่อลดภาระให้แก่
ประชาชน  

9. ปรับปรุงการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับคู่สัญญาของ 
ส.ป.ก.  

โดยให้คู่สัญญาของ ส.ป.ก. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ 
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วย 

10. ก าหนดให้เจ้าของท่ีดินสามารถโอนท่ีดินให้ทายาทโดยธรรม  รวมท้ัง สามารถโอนให้แก่ 
ทบวง 

การเมือง องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจได้  เพื่อประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องรอให้เสียชีวิตก่อน 
และยกเลิกการโอนให้สถาบันเกษตรกรนอกนั้นคงเดิม และก าหนดให้มีการควบคุมขนาดเนื้อท่ีการถือครอง
ท่ีดินในรุ่นทายาท 
ผู้รับโอนหรือรับมรดก ในขนาดเนื้อที่ไม่เกินท่ีก าหนดไว้  

11. ก าหนดบทควบคุมการใช้ประโยชน์ในท่ีดินท้ังก่อนและหลังได้รับกรรมสิทธิ์จากการ
ปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม  
12. ยกเลิกบทก าหนดโทษกรณีไม่แจ้งการครอบครองท่ีดิน  

2.  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้ 

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 2.  ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2549 (เรื่อง การ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย)  

 3. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 (เรื่อง การ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัดด าเนินการเสนอ
กฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ) และให้ ยธ. เร่งรัดการเสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง และ
กรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 1. ก าหนดให้จัดต้ัง “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานของสถาบันให้รองรับภารกิจท่ี
ขยายออกไปท้ังด้านเนื้อหาวิชาการ และครอบคลุมให้สามารถด าเนินการได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ใน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 3. ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน 
 4. ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ในการควบคุมดูแลท่ัวไปซึ่งกิจการและการ
ด าเนินการของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 



 5. ก าหนดกรอบการด าเนินงานและบริหารจัดการให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคล่องตัว รองรับการปฏิบั ติงานในลักษณะกึ่งหน่วยงานระหว่างประเทศได้ โดยมี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ก ากับดูแลในอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ก าหนดให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เป็นสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เสร็จส้ินแล้ว 
 
 
 
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้ 

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 2.  ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2549 (เรื่อง การ
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย)  

 3. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 (เรื่อง การ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการเสนอกฎหมายล าดับรอง และการเร่งรัดด าเนินการเสนอ
กฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายส าคัญ) และให้ ยธ. เร่งรัดการเสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง และ
กรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 1. ก าหนดให้จัดต้ัง “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานของสถาบันให้รองรับภารกิจท่ี
ขยายออกไปท้ังด้านเนื้อหาวิชาการ และครอบคลุมให้สามารถด าเนินการได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ใน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 3. ก าหนดให้คณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 คน 
 4. ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ในการควบคุมดูแลท่ัวไปซึ่งกิจการและการ
ด าเนินการของสถาบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 5. ก าหนดกรอบการด าเนินงานและบริหารจัดการให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคล่องตัว รองรับการปฏิบั ติงานในลักษณะกึ่งหน่วยงานระหว่างประเทศได้ โดยมี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ก ากับดูแลในอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ก าหนดให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เป็นสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเพื่อ



การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เสร็จส้ินแล้ว 
 
 
 
 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบับ 

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงแรงงาน 
(รง.) เสนอ ดังนี้ 

       1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้า
มาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. .... 

       2. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญั ติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ . 2551 ส าหรับคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของ
คนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ
ไทย ตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติไทย ท าได้ 

       3. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 
(2) แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ท าได้ (ฉบับท่ี ..) 

       และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้
กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

        สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

       1. ร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้า
มาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างกา
รพิสจน์สัญชาติไทยตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างาน
ของคนต่างด้าว ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานโดยได้รับการผ่อนผันให้
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวท่ีเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้
สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 

       2. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญั ติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ . 2551 ส าหรับคนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นเวลานาน โดยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงบุตรของ
คนต่างด้าวดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้สัญชาติไทย และคนต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ
ไทย ตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติไทย ท าได้ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้คนต่างด้าวดังกล่าว สามารถ
ท างานได้ทุกงานตามความรู้ความสามารถ 

         3. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 
(2) แห่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2551 ท าได้ (ฉบับท่ี ..) มีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท างานในต าแหน่ง "ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา 
ลาว เมียนมา" ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 



            3.1 ด าเนินการประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าท างานก่อนโดยต้องประกาศ
รับสมัครอย่างน้อย 15 วัน 

            3.2 ในกรณีท่ีไม่มีการว่าจ้างภายหลังจากท่ีได้ประกาศ รับสมัครคนไทยตาม 3.1 ให้
สามารถจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ในสัดส่วนการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ต่อการจ้างคน
ต่างด้าวท างานเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คน เว้นแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน   
ให้จ้างได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

                3.3 ด าเนินการให้คนต่างด้าวท่ีจะว่าจ้างผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส าหรับกรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจ
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ส าหรับกรณีการ
โอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ตามท่ี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ  
  ก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01 ตามข้อ 2 (7) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ในการบริหารจัดการธนาคารท่ีดินของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ในกรณี
ดังต่อไปนี้  
  1. การโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีเจ้าของท่ีดินโอนให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องค์การมหาชน) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ท่ีดิน (องค์การมหาชน) ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจน ท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในส่วนท่ีผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ี
ต้องช าระ  
  2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) โอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจนในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ยากจนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน
เป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในส่วนท่ีผู้โอนและผู้รับโอน
อสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีต้องช าระ  
  3. การจ านองอสังหาริมทรัพย์ท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) เป็น
ผู้รับจ านองจากเกษตรกร หรือผู้ยากจน ในส่วนท่ีผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องช าระ  
 
 
 
 
เร่ือง  การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 



 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการการจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจ 
พิเศษมุกดาหารในวงเงิน 1,034,793 บาท ในส่วนของการใช้เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารส านักบริหารเงินตรา ระยะท่ี 2 และจากการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ  

2. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อมิให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมในภายหลัง 
โดย 

ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
3. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเยียวยาให้

ราษฎร 
ออกจากพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันส าหรับ
พื้นท่ี 
อื่นต่อไป  

 
 


