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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวนจดทะเบียนหางหุน สวนจํากัด
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวนจดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
พาณิ ช ย เ สนอ และให ส  ง สํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให รั บ ความเห็ น
ของกระทรวงยุตธิ รรมและสํานักงานศาลยุตธิ รรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการปรับปรุงกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพื่อลดอุปสรรคและ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติกอนเสนอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปไดดังนี้
๑) กําหนดใหกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกรรมการกํากับตลาดทุน
เทาที่เหลืออยูป ฏิบัตหิ นาที่ตอ ไปได ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นแตละคณะขึ้นใหม
๒) กําหนดใหบุคคลอื่นที่มใิ ชบริษทั ที่ออกหลักทรัพยอาจยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย
ทีอ่ อกใหมบางประเภทได ตลอดจนกําหนดใหบุคคลอื่นนั้นมีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลและมีหนาที่
ที่ตองปฏิบัติภายหลังจากการไดรับอนุญาตเชนเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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๓) กําหนดใหบริษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มมี าตรฐานในการคุม ครองผูล งทุน
เชนเดียวกับทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดอาจไดรับยกเวน
การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได
๔) กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนและการโอนที่ใชบังคับกับบริษัท
ที่ออกหุน กู ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน กูม าใชบงั คับแกการจัดทํา
ทะเบียนและการโอนหลักทรัพยอนื่ ใดทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๓ ดวยโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทําทะเบียนและการโอนหลักทรัพย
ดังกลาวใหแตกตางจากกรณีทวั่ ไป เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๕) กําหนดใหอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผอนผัน
หรือยกเวนการจัดทําหรือสงขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยบางกรณี
๖) กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท
ทีอ่ อกหลักทรัพย มีหนาทีจ่ ัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสั ญญาซื้อขายลว งหนาของตน คูส มรสหรือผูทอี่ ยูกินดวยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารทีส่ ํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ป ระกาศกํ า หนด
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยสามารถลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นที่บริษทั หลักทรัพยเดียวกันนั้นเปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการไดตอ เมื่อไดระบุไว
โดยชัดแจงในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบั อนุมัตแิ ละในหนังสือชี้ชวน และไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
๗) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที่ ๑ การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยของหมวด ๘ การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพยและ
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยกําหนดหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการกระทํา
อันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และกําหนดบทสันนิษฐานในกรณีตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการพิสูจนความผิดและ
เอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
๘) กําหนดใหพยานหลักฐานที่ไดมาตามความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศ
กั บ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ใช อ  า งเป น พยานหลั ก ฐาน
ในการดําเนินคดีทงั้ ปวงไดและกําหนดใหพนักงานสอบสวนอาจนําขอมูล ขอเท็จจริง เอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสงมอบ
ในการกลาวโทษผูกระทําความผิดมาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได
๙) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหมีความเหมาะสมและรองรับการกระทํา
ความผิดทีเ่ กี่ยวกับหลักทรัพยตามทีก่ ําหนดขึ้นใหม และแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ทีก่ ําหนด
บทสัน นิ ษ ฐานความรั บ ผิ ด ทางอาญาของผู  บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลเพื ่อ ให ส อดคล อ งกั บ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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๖) กํ า หนดให ท รั พ ย ส ิน ของมหาวิ ท ยาลั ย ทีใ่ ช เ พื ่อ ประโยชน ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
มหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีทงั้ ปวง รวมทัง้ การบังคับทางปกครองและ
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
๗) กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวาระดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีสาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ĩ. ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
Ī. ĔïøĆïøĂÜÖćøðøąđöĉî
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ťêćö
öćêøć ģģ
Ģġ. ĔïĒìîĔïÝéìąđïĊ÷î
ÿëćîðøąÖĂïÖćø ĔïĒìî
ĔïĂîčâćê ĔïĒìîĔïøĆïĒÝšÜ
øć÷ÖćøúąđĂĊ÷é ĔïĒìî
ĔïøĆïøĂÜÖćøðøąđöĉî
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ťêćö
öćêøć ģģ ĒúąĔïĒìî
ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
ĢĢ. ÙĞć×ĂÝéìąđïĊ÷îÿëćî
ðøąÖĂïÖćø
Ģģ. ÙĞć×ĂĂîčâćê
ĢĤ. ÙĞć×ĂĒÝšÜøć÷Öćø
úąđĂĊ÷é
-

ģ,ġġġ
ģ,ġġġ

(Ĩ/Ģ) ĔïøĆïÝéĒÝšÜñúĉê
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
(Ĩ/ģ) ĔïøĆïÝéĒÝšÜîĞćđ×šć
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť
ĩ. ĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
-ÙÜđéĉö-

Ħġġ

-ÙÜđéĉö-

Ģġġ

-ÙÜđéĉö-

Ģ,ġġġ
Ħġġ
-

Ħ,ġġġ
Ģġ,ġġġ
Ħ,ġġġ

-ÙÜđéĉöĢĤ. ÙĞć×ĂĒÝšÜøć÷úąđĂĊ÷é

Ģ,ġġġ

(ĢĤ/Ģ) ÙĞć×ĂÝéĒÝšÜñúĉê

Ģ,ġġġ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷óøąøćßïĆââĆêĉ
đÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť ó.ý. ģĦĦĢ
ģġ. ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïĒÝšÜøć÷ÖćøúąđĂĊ÷é
đìŠćÖĆïÙŠćíøøöđîĊ÷öĔïøĆïĒÝšÜøć÷ÖćøúąđĂĊ÷é
ðøąđõìîĆĚî ė ĒêŠúąÞïĆï
ģĢ. ÙĞć×ĂĂČîę ė

Ģ,ġġġ

ĂĆêøćÙŠćíøøöđîĊ÷öìšć÷
øŠćÜóøąøćßïĆââĆêĉđÙøČęĂÜöČĂĒóì÷Ť (ÞïĆïìĊę ..)
ó.ý. ....
-ÙÜđéĉö(ģġ/Ģ) ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïÝé Ģ,ġġġ
ĒÝšÜñúĉê
(ģġ/ģ) ÖćøêŠĂĂć÷čĔïøĆïÝé ģ,ġġġ
ĒÝšÜîĞćđ×šć
-ÙÜđéĉö-

เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “พนักงานไตสวน” โดยแกไขคุณสมบัติของพนักงาน
ไตสวน จากเดิมทีแ่ ตงตัง้ จากพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึน้ ไป
เป น แต ง ตั ้ง จากพนั ก งานเจ า หน า ทีใ่ นสาขากระบวนการยุติ ธ รรมทีผ่  า นการอบรมตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒) แกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปน
ผูด าํ เนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอ เท็จจริงเพียงพอตอการไตสวน
ขอเท็จจริง และกําหนดใหพนักงานไตสวนที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)
เชน มีคําสัง่ ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อประโยชน
แหงการไตสวนขอเท็จจริง ขอใหศาลออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ มีหนังสือ
ขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน
ดํ า เนิ น การเพื ่อ ประโยชน แ ห ง การปฏิ บั ติ ห น า ที ่ การไต ส วนข อ เท็จ จริ ง หรื อ การวิ นิ จ ฉั ย ชี ้ข าด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตน และมีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตภิ าษี
เงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
(๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ของกระทรวงพลังงาน ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
(๒) รับทราบผลการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเสนอ ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบดวย
(๓) ใหกระทรวงพลังงานศึกษาโครงสรางขององคกร อํานาจหนาที่ กลไกการใชงบประมาณ
และบุคลากร ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการของบรรษัทนํา้ มันแหงชาติ
และรวมกับกระทรวงการคลัง ศึกษาผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายตามข อ เสนอของสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ท เี ่ สนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว
รวม ๒ ฉบับ ให ล ะเอี ย ดรอบคอบ หากเห็น สมควรให ปรับ ปรุ ง แก ไขในประเด็ นใด ๆ ให เ สนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑) รางพระราชบัญญัติปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนี้
๑.๑) กําหนดเพิ่มทางเลือกในการใหสทิ ธิสาํ รวจและผลิตปโตรเลียมโดยนําระบบสัญญา
แบงปนผลผลิตมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม
๑.๒) กําหนดใหผใู ดที่จะสํารวจหรือผลิตปโตรเลียมตองไดรบั สัมปทานหรือไดรบั สัญญา
แบงปนผลผลิต โดยการขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามทีก่ ําหนด
ในหมวด ๓/๑ สัญญาแบงปนผลผลิต
๑.๓) กําหนดหนาที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูนําสงคาภาคหลวง โดยหักจาก
ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในอัตรารอยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๔) เพิ่มหมวด ๓/๒ สัญญาจางสํารวจและผลิต เพื่อกําหนดหลักเกณฑตา ง ๆ เกี่ยวกับ
สัญญาจางสํารวจและผลิต กําหนดวิธีการในการนําระบบสัญญาจางสํารวจและผลิตมาใช

๓๔

จุลนิติ
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๑.๕) กําหนดหนาทีใ่ หสวนราชการที่ไดเงินมาจากการขายหรือจําหนายผลผลิต
ปโตรเลียมตองนํามาจายเปนคาภาคหลวงกอนจะนํามาจายคาจางสํารวจและผลิตหรือคาใชจาย
อื่น ๆ และหากยังมีเงินคงเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยตองจายคาภาคหลวงในอัตรา
รอยละ ๑๐ ของผลผลิตปโตรเลียมที่ผลิตได
๑.๖) ยกเวนใหผูรับสัมปทานไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนายเฉพาะกรณีกาซธรรมชาติทผี่ ลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักร เพื่อการวิเคราะห
ทดลอง ผลิต และอนุรักษปโตรเลียม
๑.๗) ยกเลิกการใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศได
๒) รางพระราชบัญญัตภิ าษีเงินไดปโ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ เปนการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกําหนดผูม หี นาที่เสียภาษีเงินได
ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น และกําหนดอัตราและหลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดปโตรเลียมในระบบ
การทําสัญญาแบงปนผลผลิตตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้บังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ไดแก ราชการ
ส วนกลาง ราชการสว นภูมิภ าค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิส าหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานอิสระ
ของรัฐและหนวยงานอืน่ ทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วกับ
การพาณิชยโดยตรงที่มีลักษณะเปนการผลิต หรือจําหนาย หรือบริการเพื่อหารายได การดําเนินการ
จัดหายุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล และการดําเนินการโดยใชเงินกู
และเงินชวยเหลือที่สัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น
๒) กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุไว ๔ ประการ ไดแก ความคุมคา
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได
๓) กําหนดใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยอาจจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
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ก็ไดและมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจาง
ภาครัฐ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
๔) กําหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ้ไี ว ๕ คณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ คณะกรรมการ
ความรวมมือปองกันการทุจริต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน โดยมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณและขอรองเรียน และอื่น ๆ
๕) กําหนดใหกรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนองคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ มีอํานาจหนาที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหนวยงานของรัฐและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และจัดใหมีการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่ หมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ
๖) กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
๖.๑) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และใหประกาศเผยแพรแผนในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๖.๒) วิธกี ารจัดซื้อจัดจางและการจางที่ปรึกษา ใหกระทําได ๓ วิธี ไดแก (๑) วิธปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีคัดเลือก (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง สวนวิธีการจางออกแบบและควบคุมงาน
นอกจากวิธีดังกลาวขางตนใหเพิ่มอีก ๑ วิธี คือ วิธีประกวดแบบ
๖.๓) การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ กําหนดใหมเี กณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใหพจิ ารณาคุณภาพประกอบราคาได โดยไมจาํ เปนตองใชราคาตํ่าสุดเสมอไป แตการจะใชเกณฑใด
และใหนํา้ หนักในแตละเกณฑเทาใด ตองมีการประกาศใหทราบเปนการลวงหนาในประกาศเชิญชวน
ใหเขารวมการจัดซื้อจัดจาง
๖.๔) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ โดยกําหนดใหผูประกอบการกอสรางตองขึ้น
ทะเบียนไวกบั กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้เพื่อใหการพิจารณาจัดชั้นผูป ระกอบการกอสรางเปนมาตรฐานเดียวกัน
๖.๕) การรวมซื้อรวมจาง กําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใด อาจดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุใหกบั หนวยงานของรัฐแหงอื่น ๆ ก็ได ภายใตกรอบขอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐ
ผูจัดซื้อจัดจางและคูสัญญา
๖.๖) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตั้งแตขั้นตอนการเปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป การจัดทํา
ประกาศเชิญชวน การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอ การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
การประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาและการแกไขสัญญา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเปน
การสรางความเชื่อมั่นตอสาธารณชนในการเขามาตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐไดอยางเต็มรูปแบบ
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๖.๗) กําหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป ระกอบการโดยผลการประเมิน
ใหเปนสวนหนึง่ ของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทจี่ ะเขายืน่ ขอเสนอหรือเขาทําสัญญา
กั บ หน ว ยงานของรั ฐ โดยผู ท ไี ่ ม ผ  า นเกณฑ ท ีก่ ํ า หนดจะถู ก ระงั บ การยื ่น ข อ เสนอหรื อ ทํา สั ญ ญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด
๖.๘) กําหนดใหผูซึ่งไดยืน่ ขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ
มีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีทีเ่ ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธกี ารที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี และหากผูอ ุทธรณไมพอใจผลของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดมีการลงนามในสัญญาแลว
๖.๙) กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีทเี่ จาหนาทีป่ ฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินีโ้ ดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
การกระทําความผิดนั้น และผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาวดวย
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแกไขขอบเขตของ “หนี้สาธารณะ” ใหครอบคลุมเฉพาะหนี้
ทีก่ ระทรวงการคลังมีอํานาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไมรวมหนี้ของหนวยงานในภาคการเงิน
และ “หนีเ้ งินกูทีเ่ ปนความเสี่ยงทางการคลัง” อันไดแกหนี้เงินกูของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลภาระความเสี่ยงทางการคลัง
ปรับปรุงองคประกอบและเพิ่มเติมอํานาจของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ตลอดจนขยายกรอบการลงทุนในประเทศโดยใหกองทุน
บริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยได
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เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ
การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตหิ ลักการรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการตางประเทศ
เสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหการใหความคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือ
การประชุมระหวางประเทศตองทําความตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
และใหเทาทีจ่ ําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือการประชุม
ระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ แนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศและสถานะขององคการระหวางประเทศนั้น
๒) กําหนดใหในการดําเนินการเพื่อทําความตกลงคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ระหว า งประเทศหรื อ การประชุ ม ระหว า งประเทศ หน ว ยงานที ่รั บ ผิ ด ชอบต อ งหารื อ กระทรวง
การตางประเทศเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใหความคุมครองดังกลาว
๓) กําหนดใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบเสนอความตกลงคุม ครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรือการประชุมระหวางประเทศพรอมทั้งคําแนะนําของกระทรวงการตางประเทศ ไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการใหมีผลผูกพันตามความตกลง
๔) กําหนดใหองคการระหวางประเทศตามความตกลงที่ไดทําขึ้นไดรับความคุมครอง
การดําเนินงาน ทัง้ นี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น สวนหัวหนาและรองหัวหนาของสํานักงานขององคการ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาทีข่ ององคการระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศดวย
๕) กําหนดใหการประชุมระหวางประเทศและบุคคลที่เขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ตามความตกลงทีไ่ ดทําขึ้นไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันในระหวางการประชุมระหวางประเทศ
หรื อ การเข า มาในประเทศไทยเพื ่อ ปฏิ บั ติ ห น า ทีห่ รื อ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที ่
ทั้งนี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น
๖) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุม กันขององคการระหวางประเทศและบุคลากร
ขององคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล องคการระหวางประเทศระดับกึง่ รัฐบาลและองคการเอกชน
ระหวางประเทศ โดยจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันไมเกินกวาที่กําหนดไว เชน การยกเวนขอจํากัด
เกี่ยวกับการเขาเมืองและการจดทะเบียนคนตางดาว ขอจํากัดดานการเงินและการแลกเปลี่ยน
เงินตรา การยกเวนภาษีทางตรง อากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิ่งของ
บางประเภท รวมทัง้ กําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล
จะไดรบั ความคุม กันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอกั ษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต
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๗) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุมกันของการประชุมระหวางประเทศ ผูแทน
ของรัฐหรือรัฐบาล เจาหนาที่องคการระหวางประเทศ ผูเ ขารวมการประชุม หรือบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบตั ภิ ารกิจ
เพื่อการประชุมระหวางประเทศ จะไดรบั เอกสิทธิ์และความคุม กันในระหวางการประชุมในประเทศไทย
หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่ รือภารกิจเกี่ยวกับการประชุมนั้นไมเกินกวาทีก่ ําหนดไว
เชน การยกเวนอากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิง่ ของบางประเภท
และความคุมกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณากอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
กระทรวงกลาโหมเสนอว า องค ก ารสงเคราะห ท หารผ า นศึ ก เป น องค ก ารของรั ฐ
เพื่อการกุศลที่จดั ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตอิ งคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวตั ถุประสงค
เพื่อการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ มีสภาทหารผานศึก
ซึ่งทําหนาทีว่ างนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก แตโดยที่
พระราชบัญญัตอิ งคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชมาเปนระยะเวลานาน จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวในสวนทีเ่ กี่ยวกับองคประกอบของสภาทหารผานศึกใหสอดคลองกับ
ภารกิจในปจจุบัน เพือ่ ใหสามารถบริหารงานขององคการทหารผานศึกไดดวยความคลองตัวยิง่ ขึน้
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศึกประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก ผูอํานวยการเปนอุปนายก
รองผูอ ํานวยการเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม คือ จากทหารผานศึกประจําการ
เจ็ดคน และทหารผานศึกนอกประจําการเกาคน

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศึกประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่สอง ผูอ าํ นวยการเปน
อุปนายกคนที่สาม รองผูอ ํานวยการเปนกรรมการ
โดยตําแหนง และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสภากลาโหม คือ จากทหาร
ผานศึกประจําการหกคน และทหารผานศึกนอก
ประจําการเกาคน
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึกโดยตําแหนง
มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึก
เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหาร
ผานศึกไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหาร
ผานศึกเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึก
ก็ไมมาประชุม ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึก โดยตําแหนง
มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึกเปน
ประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหารผานศึก
ไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหารผานศึก
คนทีห่ นึ่งเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหาร
ผานศึกคนที่หนึ่งไมมาประชุม ใหอปุ นายกสภา
ทหารผานศึกคนที่สองเปนประธาน ถาอุปนายก
สภาทหารผ า นศึ ก คนทีส่ องไม ม าประชุ ม
ให อ ุป นายกสภาทหารผ า นศึ ก คนทีส่ าม
เปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึกคน
ที่สามก็ไมมาประชุม ใหท่ปี ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระทําผิด โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการและปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเปนที่ประจักษดานจิตวิทยา ดานสังคมสงเคราะห ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
ดานสิทธิเด็กและดานการคุม ครองเด็ก โดยใหอธิบดีกรมพินจิ และคุม ครองเด็กและเยาวชนเปนกรรมการ
และเลขานุการ
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๒) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดมีอาํ นาจหนาที่กาํ หนดนโยบายและทิศทางในการบริหารการแกไขบําบัดฟน ฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระทําผิด ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย ระเบียบและประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิด กําหนดหรือเสนอแนะแนวทางกลยุทธและมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็ก
๓) กําหนดใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของเจาพนักงานพินิจ
๔) กํ า หนดห า มมิ ใ ห ใช เ ครื่ อ งพั น ธนาการใด ๆ แก เ ด็ ก และเยาวชนที ่อ ยู  ใ นสถานที ่
ควบคุม เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางยิง่ อันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอื่น โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ
แกเด็กและเยาวชนที่อยูในสถานที่ควบคุมและใหเจาพนักงานพินิจบันทึกเหตุผลหรือความจําเปน
๕) กําหนดใหเจาพนักงานพินิจจะรับเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไว
ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลไวควบคุมดูแลเพื่อแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานที่ควบคุมไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
เมื่อไดรับหมายควบคุมตัวหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
๖) กํ า หนดให เ พื ่อ ประโยชน ใ นการดู แ ลแก ไขบํ า บั ด ฟ  น ฟู แ ละพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย เด็ ก
หรือเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหอธิบดีจัดใหมีระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและศูนยฝกและอบรม หลักเกณฑและวิธีการจําแนกใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กํ า หนด และให ส ถานที ่ค วบคุ ม จั ด ให มี ก ารจํ า แนกเด็ ก หรื อ เยาวชน เพื ่อ กํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
ตอเด็กและเยาวชน การวางแผนแกไขบําบัดฟน ฟู และการรายงานขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการลงโทษ หรือการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมตอศาล
๗) กํ า หนดวิ ธี ก ารแก ไขบํ า บั ด ฟ  น ฟู ห รื อ ฝ ก อบรมเด็ ก หรื อ เยาวชน กํ า หนดวิ ธี ก าร
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และการจัดทําแผนการแกไขบําบัดฟนฟูหรือ
แผนการฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนการกําหนดใหสถานพินิจจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนเปนรายบุคคล
๘) กําหนดการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยจากสถานที่
ควบคุมตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
๙) กําหนดโทษปรับสําหรับผูทีไ่ ดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานทีค่ วบคุมแตไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ กําหนดโทษสําหรับผูท ่ีนําเขามาซึ่งสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคุมโดยไมไดรบั อนุญาต
และตองวางระโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูกระทํา
ความผิดเปนเจาพนักงานพินิจหรือเจาหนาที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กและเยาวชนสถานที่ควบคุม
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไว
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั
ข อ สัง เกตของคณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น ไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการแกไขเพิม่ เติมบทนิยาม กําหนด
ใหโรงงานมีการจัดทําการประกันภัย หลักประกันหรือกองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก กําหนดใหมีผูตรวจสอบเอกชนซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักรได กําหนดหนาทีข่ องผูประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ กําหนดใหการเริ่มประกอบ
กิจการของโรงงานตองขออนุญาต กําหนดหลักเกณฑการขยายโรงงาน กําหนดอายุใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง วิธกี ารออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและหรือรับรอง กําหนดการสิ้นอายุของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน กําหนดวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดระยะเวลา
ในการตออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดหลักเกณฑการรับโอนใบอนุญาต
กําหนดหลักเกณฑการเลิกประกอบกิจการโรงงาน กําหนดบัญชีอตั ราคาธรรมเนียมใหม เพิ่มบทลงโทษ
และกําหนดบทเฉพาะกาล
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาล
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
๑) อนุม ัติ ห ลัก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ
ตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... ตามที่สาํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒) รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบัญญัติ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
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โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กํ า หนดให ศ าลอาจมี คํ า สั ่ง แต ง ตั ้ง บุ ค คลใดเป น ผู  กํ า กั บ ดู แ ลผู  ถู ก ปล อ ยชั ่ว คราว
โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจาย
๒) กําหนดใหเมือ่ มีการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยทีไ่ ดรับการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล
ซึง่ หลบหนีและไดสงตัวตอศาลแลวใหผูแจงความนําจับมีสิทธิไดรับเงินสินบน และเจาหนาทีผ่ ูจับ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัล
๓) กําหนดหลักเกณฑการขอรับเงินคาตอบแทนและคาใชจาย และหลักเกณฑการขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีภายใน ๑๕ วัน
นับแตเสร็จสิ้นภารกิจ
๔) กําหนดหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาตอบแทน คาใชจาย เงินสินบน และเงินรางวัล
แกผมู ีสิทธิไดรบั ใหเบิกจายจากเงินคาปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญากอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ
ศาลปกครอง) ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณากอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดวาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด ๔ ปนบั แตวนั ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งนี้ กรณีทปี่ ระธานศาลปกครองสูงสุด
ดํารงตําแหนงครบวาระหรือลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนครบวาระการดํารงตําแหนง แตยัง
ไมพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ใหแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในตําแหนงอืน่ ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศกําหนด โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่ไมตํ่ากวาเดิม
๒) กําหนดเกี่ยวกับการกระทําผิดวินยั ไมรา ยแรงของตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองอาจมีมติใหงดเลื่อนตําแหนง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑแกตุลาการ
ศาลปกครองได

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

จุลนิติ

๔๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๓) การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของประธานศาลปกครองสูงสุดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใช บ งั คั บ กั บ วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ ง่ ดํ า รงตํ า แหน ง อยูใ นวั น ที ่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
๔) กําหนดใหตุลาการศาลปกครองกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไดเริ่มดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ ชอยูในขณะนัน้ ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ แตการลงโทษใหดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงานที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหดําเนินการตอไปได
โดยรางพระราชกําหนดดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) กําหนดบทนิยามการนําคนตางดาวมาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ใหชัดเจน
โดยหมายความเฉพาะการดํ า เนิ น การนํ า คนต า งด า วทีร่ ั บ อนุ ญ าตให เข า มาในราชอาณาจั ก ร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจทีร่ ัฐบาลไทยทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลวาดวยการจางแรงงานมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ ตลอดจนกําหนดบทนิยามของถอยคําอื่น ๆ ทีม่ ีความหมายเฉพาะตามพระราชกําหนดนี้
๒) กําหนดหลักเกณฑในการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ดังนี้
๒.๑) การนําคนตางดาวเขามาในประเทศมี ๒ วิธี
(๑) กรณีทผี่ ูไดรับใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
(๒) กรณีที่นายจางเปนผูนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ
๒.๒) กําหนดเหตุพิเศษเฉพาะเรื่องในกรณีทมี่ ีผลกระทบตอความมัน่ คงเศรษฐกิจ
ภัยพิบัตสิ าธารณะ หรือกรณีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ใหรฐั มนตรีโดยอนุมัตคิ ณะรัฐมนตรีกาํ หนดเงื่อนไขใด ๆ
ในการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ หรือยกเวนการปฏิบัติใด ๆ ตามที่พระราชกําหนดนี้
กําหนดไวได
๒.๓) กําหนดใหนายจางซึง่ เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับตนเองในประเทศตองได
รับอนุญาตจากอธิบดี เพื่อความชัดเจน
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๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ดังนี้
๓.๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ ดังนี้
(๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตตองไมนอย
กวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) มีทนุ เปนของผูถ อื หุน ที่มสี ญ
ั ชาติไทยไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนทุนทั้งหมด
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนทีม่ ีสัญชาติไทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมด เวนแต
ในกรณีท่ีมีสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น
(๓) มีสาํ นักงานอยูใ นที่ตง้ั ที่เปนสัดสวน เปดเผย มีหลักแหลงที่แนนอน และไมเปน
สถานที่ตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) ไมเปนผูรับอนุญาต ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ไมเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนงาน หรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล
(๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ
๓.๒) กํ า หนดหลัก เกณฑ ก ารวางหลั ก ประกั น ความเสี ย หายของผู  รั บ อนุ ญ าต
โดยผูข ออนุญาตตองวางหลักประกันอันสมควรไวกบั อธิบดีเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนํา
คนตางดาว และเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ กอนทีอ่ ธิบดีจะออกใบอนุญาต
ใหแกผมู าขออนุญาตเปนจํานวนเงินตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงแตตอ งไมนอ ยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๓) กําหนดใหผูรับอนุญาตตองทําสัญญาการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศโดยอยางนอยตองมีรายละเอียดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
๓.๔) กําหนดหามผูร บั อนุญาตเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสนิ อื่นใดจากนายจาง เวนแต
คาบริการและคาใชจา ยตามรายการและอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด รวมทั้งหามผูร บั อนุญาตเรียกหรือ
รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดจากคนตางดาว
๓.๕) ผูรับอนุญาตตองสงรายงานเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศตออธิบดี ตามแบบรายงานที่อธิบดีกาํ หนดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๔) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนายจางหรือผูรับอนุญาต ดังนี้
๔.๑) นายจางตองวางหลักประกันไวกับอธิบดี เมื่อไดรับหลักประกันแลวใหอธิบดี
อนุญาตใหนายจางนั้นนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศได
๔.๒) กําหนดใหนายจางสงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางภายใน ๗ วันนับแตวนั ที่
คนตางดาวไมไดทํางานกับนายจางหรือวันที่ครบกําหนดตามสัญญา หากไมดําเนินการใหอธิบดีสงกลับ
โดยหักคาใชจายจากหลักประกันที่นายจางไดวางไว
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๔.๓) กําหนดใหกรณีทีผ่ ูรับอนุญาตไมนําคนตางดาวมาทํางานตามสัญญาการนํา
คนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ใหคนื คาบริการและคาใชจา ยที่เรียกเก็บจากนายจางไปแลว
ทั้งหมดใหแกนายจางภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามสัญญาดังกลาว
๔.๔) กําหนดใหกรณีท่คี นตางดาวเขามาทํางานตามพระราชกําหนดนีแ้ ละตองถูกสงตัว
กลับไปยังประเทศตนทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น ใหหนวยงานที่ดําเนินการ
สงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางเรียกเก็บคาใชจายจากนายจางหรือผูไดรับอนุญาตได
๕) กําหนดบทควบคุมผูรับอนุญาต ดังนี้
๕.๑) ผูร บั อนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศตองใชช่อื คําแสดงชื่อ
หรือคําอืน่ ใดในการประกอบธุรกิจวา “บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ” และจะใชถอยคํา
หรืออักษรตางประเทศอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกันประกอบดวยก็ได
๕.๒) กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจเขาไปสถานทีป่ ระกอบธุรกิจในระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมตามปกติ และกําหนดเหตุในการเขาไปในเคหสถานเพื่อตรวจคน
ยึดหรืออายัดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกําหนดความผิดตามพระราชกําหนดไดโดยไมตองแสดง
ความบริสุทธิ์ในการเขาตรวจคน
๕.๓) กําหนดใหกรณีทผี่ ูรับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศตนทาง หรือมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาวและอธิบดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายของประเทศตนทางหรือหามดําเนินการดังกลาวแลว แตผูรับอนุญาตไมปฏิบัติ
ตามหนังสือแจงเตือน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
๖) กําหนดโทษอาญาใหเหมาะสมกับลักษณะความผิด แกไขเพิ่มเติมสิทธิการเรียกรอง
ทรั พ ย ส ิน หรื อ ราคาจากการกระทํ า ความผิ ด แทนผู  เ สี ย หายในลั ก ษณะเดี ย วกั บ มาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดใหกรณีโทษปรับสถานเดียว
ใหอธิบดีสาํ หรับความผิดทีเ่ กิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได
๗) บทเฉพาะกาล กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตามกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานที่ไดดําเนินการจัดหาคนตางดาวมาทํางานในประเทศกอนวันที่
พระราชกําหนดนีใ้ ชบงั คับ ใหดาํ เนินการตอไปไดอกี ไมเกิน ๖๐ วันนับแตวนั ที่พระราชกําหนดนีใ้ ชบงั คับ
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
(๑) อนุมัติห ลักการรางพระราชบัญ ญั ติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และ
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(๒) รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบัญญัติ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
ðøąđéĘîìĊę×ĂĒÖšĕ×

øć÷úąđĂĊ÷éĒúąđĀêčñú

Ģ) ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöïìîĉ÷ćö

- đóĉ ęö ïìîĉ ÷ ćö “îĞ ć ñŠ ć î” “îĞ ć ñŠ ć îđ×š ć öć” Ēúą
“ÿŠÜÖúĆïĂĂÖĕð” đóČęĂÖĞćĀîéÖćøÙüïÙčöÖćøîĞćñŠćî
üĆêëčĂĆîêøć÷ĔĀšĒêÖêŠćÜÝćÖÖćøîĞćđ×šćüĆêëčĂĆîêøć÷
ĒúąĔĀš ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï ÙüćöêÖúÜêćöóĉ íĊ ÿ ćø Ĩ
êćöÖøĂïÙüćöêÖúÜĂćđàĊ ÷ îüŠ ć éš ü ÷ ÖćøĂĞ ć îü÷
ÙüćöÿąéüÖĔîÖćø×îÿĉîÙšćñŠćîĒéîøąĀüŠćÜðøąđìý
ĂćđàĊ÷î
- ĒÖšĕ×ïìîĉ÷ćö “îĞćđ×šć” Ēúą “ÿŠÜĂĂÖ” đóČęĂĔĀšđÖĉé
ÙüćößĆéđÝî×ċĚîüŠćĕöŠøüöëċÜÖćøîĞćñŠćîüĆêëčĂĆîêøć÷

ģ) đóĉęöÖúĕÖÙèąÖøøöÖćø

- ĒÖšĕ×đóĉöę đêĉöïìïĆââĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÙèąÖøøöÖćøüĆêëč
ĂĆ î êøć÷ēé÷÷ÖøąéĆ ï ÙèąÖøøöÖćøüĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
×ċîĚ đðŨîÙèąÖøøöÖćøüĆêëčĂĆîêøć÷ĒĀŠÜßćêĉ ìĞćĀîšćìĊę
ĔîÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜ îē÷ïć÷êŠćÜ ė ĔîÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøÿćøđÙöĊĒúąüĆêëčĂĆîêøć÷
- ÖĞć ĀîéĔĀš öĊÙ èąÖøøöÖćøÖĞ ć ÖĆï ÖćøÙüïÙč ö üĆ ê ëč
ĂĆîêøć÷đóČęĂìĞćĀîšćìĊęĔ îÖćøÙüïÙčöÖĞćÖĆïéĎĒúÖćø
éĞćđîĉîÖćø×ĂÜĀîŠü÷ÜćîñĎšøĆïñĉéßĂïõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉ
üĆêëčĂĆîêøć÷ĔĀšđðŨîĕðêćöĒîüîē÷ïć÷ìĊęÙèąÖøøöÖćø
üĆêëčĂĆîêøć÷ĒĀŠÜßćêĉÖĞćĀîé

Ĥ) ĒÖšĕ×đóĉęöđêĉöĂć÷čĔïÿĞćÙĆâÖćø×ċĚîìąđïĊ÷î - ÝćÖđéĉ ö ÖĞ ć ĀîéĕöŠ đ Öĉ î ħ ðŘ đðŨ î ĕöŠ đ Öĉ î Ģġ ðŘ
üĆêëčĂĆîêøć÷
đîČ ęĂ ÜÝćÖÖćøñúĉ ê ĀøČ Ă ÖćøîĞ ć đ×š ć üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
ßîĉ é ìĊę ģ ĀøČ Ă ßîĉ é ìĊ ę Ĥ ìĊ ęĂ ÷Ď Šî ĂÖøć÷ßČ ęĂ ðøąÖćý
×ĂÜøĆåöîêøĊÝąêšĂÜîĞćöć×Ă×ċîĚ ìąđïĊ÷îêŠĂóîĆÖÜćî
đÝšćĀîšćìĊęÖŠĂî ĒúąđöČęĂĕéšøĆïĔïÿĞćÙĆâÖćø×ċîĚ ìąđïĊ÷î
Ēúšü ÝċÜÝąñúĉêĀøČĂîĞćđ×šćĀøČĂĂĂÖĔïĂîčâćêĔĀšñúĉê
ĀøČĂîĞćđ×šćĕéš
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ðøąđéĘîìĊę×ĂĒÖšĕ×

øć÷úąđĂĊ÷éĒúąđĀêčñú

ĥ) đóĉ ęö ïìïĆ â âĆ êĉ ÿĞ ć ĀøĆ ï üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷ìĊ Ĕę ßš
ðøąē÷ßîŤĔîÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤ üĉÝĆ÷ ĒúąÖćø
óĆçîćđóČęĂÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîÜćîüĉÝĆ÷Ēúą
óĆçîć×ĂÜðøąđìý

- øĆåöîêøĊñĎøš ĆïñĉéßĂïöĊĂĞćîćÝĂĂÖðøąÖćý÷Öđüšî
ĕöŠ êš Ă Üðäĉ ïĆ êĉ ê ćöóøąøćßïĆ â âĆ êĉ îĊ Ě ÿĞ ć ĀøĆ ï üĆ ê ëč
ĂĆ î êøć÷ìĊ ęĔ ßš ð øąē÷ßîŤ Ĕ îÖćøýċ Ö þćüĉ đ ÙøćąĀŤ üĉ ÝĆ ÷
ĒúąÖćøóĆçîćđóČęĂÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîÜćîüĉÝĆ÷Ēúą
óĆçîć×ĂÜðøąđìý

Ħ) ĒÖš ĕ ×đóĉ ęö đêĉ ö ïìïĆ â âĆêĉ Ö ćøÙüïÙč ö Öćø - ÖĞ ć ĀîéĀúĆ Ö đÖèæŤ đ ÖĊ ÷ę üÖĆ ï ÖćøÙüïÙč ö ēÛþèć
ēÛþèćüĆêëčĂîĆ êøć÷
üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷ĕüš Ĕ îóøąøćßïĆ â âĆ êĉ üĆ ê ëč ĂĆ î êøć÷
ó.ý. ģĦĤĦ àċ ęÜ đéĉ ö ÖĞ ć ĀîéĔĀš îĞ ć ĀúĆ Ö đÖèæŤ ê ćö
óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜñĎïš øĉēõÙ ó.ý. ģĦģģ öćĔßš
ïĆÜÙĆïēé÷Ăîčēúö
ħ) đóĉöę đêĉöïìúÜēìþìćÜĂćâć
- đóĉöę ïìúÜēìþÖćøÖøąìĞćēé÷ðøąöćì ÖøèĊñĎñš úĉê
îĞćđ×šć ÿŠÜĂĂÖ ĀøČĂöĊĕüšĔîÙøĂïÙøĂÜüĆê ëčĂĆîêøć÷
ßîĉ é ìĊ ę Ģ, ģ Ēúą Ĥ ĕöŠð äĉ ïĆ êĉê ćöóøąøćßïĆ â âĆ êĉ
üĆêëčĂĆîêøć÷ ó.ý. ģĦĤĦ
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