สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
				
				ร่างพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

				คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และส�ำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. แก้ไขเพิม่ เติมน�ำ้ หนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจาก ๑,๖๐๐ กิโลกรัม เป็น ๒,๒๐๐
กิโลกรัม ที่ไม่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ�ำทางแล้วแต่กรณี
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
				 ๒. ก�ำหนดให้ผขู้ บั ขีม่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดให้คนโดยสารซึง่ นัง่ ในรถทุกคนต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยขณะโดยสารรถยนต์
				 ๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับส�ำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ช�ำระค่าปรับตามใบสั่งโดยก�ำหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามร่างพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต�ำรวจซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ควบคุมการจราจร) มีหน้าที่ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ช�ำระค่าปรับตามใบสั่ง
มาช�ำระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน โดยหากบุคคลดังกล่าวยังไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนข้างต้น
ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ จ้งไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกให้ชะลอการรับช�ำระภาษีประจ�ำปีไว้ก่อน พร้อมทั้งให้นายทะเบียนดังกล่าวมีอ�ำนาจสั่งยึดหรือ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นด้วย
				 ๔. ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีพ่ นักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจ
สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ด้วยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ
ปัสสาวะ เลือด หรือวิธีการอื่นอย่างชัดแจ้ง
				 ๕. ก�ำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบว่าผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือ
ไม่สงั่ จ่ายจากงบประมาณทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติกำ� หนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
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				 ๖. แก้ไขอัตราโทษส�ำหรับความผิดทีม่ อี ตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขอัตราโทษส�ำหรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
				
				ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. เพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการให้อำ� นาจคณะกรรมการในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่
ส�ำหรับกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ
				 ๒. ยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งส�ำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานให้แก่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
				 ๓. เพิม่ มาตรา ๑๑๘/๑ ให้กรณีการเกษียณอายุเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างในกรณีทมี่ ไิ ด้ตกลง
หรือก�ำหนดการเกษียณอายุลูกจ้างไว้ให้ลูกจ้างเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
				 ๔. เพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา ๑๔๔ ก�ำหนดโทษส�ำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชย
เพราะเหตุเกษียณอายุ
				
			 ร่างพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
				คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
				 ๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส�ำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต่อไป
				 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
				 กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า
				 ๑. ปัจจุบนั ความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก
ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลีย่ นเป็นผลิตภัณฑ์
ได้ ห ลากหลาย เพื่ อ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค โดยอุ ต สาหกรรมสมุ น ไพรได้ รั บ
การคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
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ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชส�ำอาง เป็นต้น
ซึง่ ทุกประเทศต่างตระหนักถึงความส�ำคัญของสมุนไพรและยาแผนโบราณเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในระบบ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตและ
การใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ และครบวงจร มีการก�ำหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ
และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
				 ๒. ส�ำหรับการควบคุมสมุนไพรนัน้ หากเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยยาแผนโบราณต้องอาศัย
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยา ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพต้องอาศัย
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับการควบคุม ก�ำกับ ดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการน�ำเข้ายาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมจากต่างประเทศ
อีกทั้งยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำ
กลางน�้ำ และปลายน�้ำอย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
				 ๓. จึงสมควรให้มกี ฎหมายเพือ่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อันจะเป็น
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิต และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
ก� ำ หนดมาตรฐาน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ก� ำ กั บ ดู แ ลและคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภค
การให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตลอดจนให้มกี ลไกเพือ่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทีเ่ ป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีใ่ ช้เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพทีม่ กี ารพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการก�ำหนดให้มกี ฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพือ่ เป็นกลไกในการควบคุม ก�ำกับ
ดูแลเป็นการเฉพาะ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
กฎหมายส�ำคัญที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมาย
ขึ			
้นใหม่ (ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
		 		 ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) โดยใช้แนวทางในการออกระเบียบ และมอบให้ส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ รั บ “ร่ า งระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การคนเข้ า เมื อ ง
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. ....” ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
				 ๒. เห็นชอบให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้การออกกฎกระทรวงเป็นอ�ำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ตรวจพิจารณาแล้ว
				 ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับไปพิจารณาความจ�ำเป็นในการจัดตัง้
“กรมกิจการคนเข้าเมือง” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
				 ร่างระเบียบฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผูล้ ภี้ ยั โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้บัญชาการส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
		 		 ๒. ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผูล้ ภี้ ยั เช่น
พิจารณาก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และผูล้ ภี้ ยั พิจารณาคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผูล้ ภี้ ยั กลุม่ ต่าง ๆ ประสานงานและร่วมมือกับ
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นต้น
				 ๓. ก�ำหนดให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ใน ตช. ท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
				 ๔. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย
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			 ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การก�ำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จ�ำนวน
๓ ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
			 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ�ำนวน ๓ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (กก.) เสนอ และให้สง่
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ทันภายในก�ำหนดเวลาต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
		 			 ๑.๑ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยก�ำหนด
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ การกีฬา
แห่งประเทศไทย
						 ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการอ้างถึงอนุมาตราของบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
						 ๑.๓ ก�ำหนดให้กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) และ (๗) และคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
อยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่
						 ๑.๔ เพิ่มวัตถุประสงค์ให้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย
						 ๑.๕ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาการกี ฬ าแห่ ง ชาติ
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กี ฬ ามวย
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกี ฬ ามวย และกี ฬ าอาชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม กี ฬ าอาชี พ ด้ ว ย
ครอบคลุมถึงอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ
		
๒. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก�ำหนดให้ยกเลิกกองทุน
กีฬามวย (หมวด ๔ มาตรา ๕๒) และโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมทั้ง
พนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ไปเป็นของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก�ำหนด
ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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				 ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
						 ๓.๑ ก�ำหนดบทนิยามค�ำว่า “กองทุน” หมายความว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
						 ๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เช่น แก้ไขเพิ่มเติม (๙) ของมาตรา ๑๑ ที่ก�ำหนดให้ออกระเบียบก�ำหนด เงื่อนไขและมาตรการ
และพิจารณาให้การคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
ผู ้ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี พ สมาคมกี ฬ าอาชี พ และสโมสรกี ฬ าอาชี พ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๙
ทีก่ ำ� หนดให้สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ ด้รบั หนังสือส�ำคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗
ทีป่ ระสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากกองทุนให้ยนื่ ค�ำขอต่อคณะกรรมการ
						 ๓.๓ ก�ำหนดยกเลิกหมวด ๕ กองทุน (กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และก�ำหนดให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

		
				 ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รบั ความเห็นของส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
		 ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
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				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ก�ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และมีการออกระเบียบเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
				 ๒. ก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจออกระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีต่อบุคคลที่กระท�ำให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย และสั่งการให้สหกรณ์ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
				 ๓. ก�ำหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค�ำสั่งทางปกครอง
ตามกฎหมาย
		
๔. ก�ำหนดให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด�ำเนินธุรกิจ
กับกลุ่มเกษตรกร
				 ๕. ก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�ำหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
บุคคลธรรมดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เพื่อให้สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
				 ๖. ก�ำหนดระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ให้สามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องกันได้
				 ๗. ก�ำหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์เมื่อกระท�ำให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย
				 ๘. ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ที่เข้ามาท�ำหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์
ให้เหมาะสมกับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจ และขนาดของสหกรณ์
				 ๙. ก�ำหนดให้สหกรณ์มผี ตู้ รวจสอบกิจการเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้ว
ท�ำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
		
๑๐. ก�ำหนดให้มีกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่บรรดาสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ และผูอ้ ำ� นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ
			 ๑๑. ก�ำหนดการบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงการก�ำหนดชือ่ ทางบัญชีใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ
บัญชีสากล
		
๑๒. ก�ำหนดให้มกี ารควบรวมสหกรณ์เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง โดยค�ำนึงถึงขนาดของสหกรณ์
ความเสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
		
๑๓. ปรับปรุงบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ในเชิงป้องปรามและก�ำหนดอัตราโทษขัน้ ต�ำ่
ไว้ด้วย
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ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหมที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
				 ๑. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
				 ๒. ก�ำหนดให้บทบัญญัตใิ นกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ อืน่ ใดทีอ่ า้ งถึง
ส่วนราชการหรือต�ำแหน่งของข้าราชการกระทรวงกลาโหมเดิม ให้ถอื ว่าอ้างถึงส่วนราชการหรือต�ำแหน่ง
ของข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
				 ๓. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
				 ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แก้
ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				

				 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ ไ ปประกอบพิ จ ารณาด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี้
						 ๑.๑ ก�ำหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
						 ๑.๒ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแล การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อเสริมสร้าง

30

23-44-MAC6.indd 30

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐

5/18/2560 BE 4:39 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
						 ๑.๓ ก�ำหนดให้การด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ ต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติก�ำหนด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
						 ๑.๔ ก�ำหนดให้คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจคณะอนุกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
						 ๑.๕ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะอนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
						 ๑.๖ ก�ำหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามระเบียบ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและจัดตั้งส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ในส�ำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตามพระราชบัญญัตินี้
				 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
						 ๒.๑ แก้ไขเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ โดยให้มรี ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ นิ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมป่าไม้ เลขาธิการส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
						 ๒.๒ แก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ ให้มคี วามชัดเจน
และไม่ซ�้ำซ้อนกับอ�ำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
				 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพบุ ค คล
ในครอบครัว พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส�ำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วน
เรื่องการก�ำหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม ติดตาม ตรวจสอบ หรือก�ำกับ
การด�ำเนินงานภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
พ.ศ. .... ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รับเรือ่ งดังกล่าวไปพิจารณาด�ำเนินการ
แล้วแจ้งผลการพิจารณาด�ำเนินการดังกล่าวเพือ่ ประกอบการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				เป็นการก�ำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทัง้ ฉบับ และยกร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... ขึน้ แทน
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายซึ่ ง มี ส าระส� ำ คั ญ เป็ น การก� ำ หนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว การให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การบ�ำบัดฟื้นฟู และวิธีปฏิบัติ
ต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งก�ำหนดมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
				
				
				 ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัดคนเดียว พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้มกี ฎหมายในการจัดตัง้ บริษทั จ�ำกัดคนเดียว ตามทีก่ ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน
ภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				ให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เข้าสูร่ ะบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายในอันทีจ่ ะสร้างผูป้ ระกอบการให้มคี วามเข้มแข็ง
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มีศักยภาพ เพื่อให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด�ำเนินการ
ตามทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก และมาตรการการเงินการคลังเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้ และยังเป็น
การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียวโดยไม่ประสงค์
จะร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบในการด�ำเนินธุรกิจ
		
			 ร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
				 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิ จ ารณา แล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ
		
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				เป็ น การแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า แห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจในการกระท�ำกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค�ำนวณเงิน
ตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ได้มีการยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
				 ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การวางทรัพย์)
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยให้ น� ำ ไปรวมกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตัง้ บริษทั การควบรวมบริษทั การจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒๔ พ.ค. ๕๙) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 กระทรวงยุติธรรม รายงานว่า พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักการให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี
ที่กฎหมายใช้บังคับ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจส�ำคัญในการวางทรัพย์ได้พิจารณา
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่วางทรัพย์แล้วปรากฏว่า
ยังไม่เคยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนับแต่ประกาศใช้ กอปรกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องการวางทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้กำ� หนดให้มสี ถานทีว่ างทรัพย์ อีกทัง้ ถ้อยค�ำ
ตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้การวางทรัพย์กระท�ำ ณ ส�ำนักงานวางทรัพย์ประจ�ำต�ำบลนั้นก็ไม่ปรากฏว่า
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานวางทรั พ ย์ ป ระจ� ำ ต� ำ บลแต่ อ ย่ า งใด สมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีใ่ นการวางทรัพย์ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
โดยมีหลักการส�ำคัญในการทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกและสร้างความชัดเจนแก่ประชาชนในการวางทรัพย์
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มวรรคสี่ ของมาตรา ๓๓
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานวางทรัพย์ประจ�ำต�ำบลให้หมายความรวมถึงส�ำนักงานบังคับคดี
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		 ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ มีสาระส�ำคัญคือเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕
ในส่ ว นกิ จ การการเดิ น อากาศและก� ำ หนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การบิ น พลเรื อ นขึ้ น ใหม่ ทั้ ง ฉบั บ
โดยก�ำหนดให้ครอบคลุมถึงกิจการการบินพลเรือนทุกด้านทีร่ ฐั ต้องก�ำกับดูแลตามพันธกรณีทกี่ ำ� หนดไว้
ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ก�ำหนดฐานอ�ำนาจของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ด้านการบินพลเรือน รวมถึงฐานอ�ำนาจของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และผูต้ รวจสอบด้านการบิน (Aviation Inspector) ในการก�ำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน และก�ำหนด
บทบัญญัตใิ ห้เป็นไปตามทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation
Organization - ICAO) ใช้ในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก�ำกับดูแลความปลอดภัยสากล
(Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) และโครงการตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme - USAP)
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิง่ เทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทยทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดท�ำกรอบสาระส�ำคัญของกฎหมาย
ล�ำดับรองของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยด่วนต่อไป
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				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม
						 ๑.๑ ค�ำว่า “เครือ่ งบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ” เพือ่ ควบคุมมิให้นำ� เครือ่ งบังคับเสียง
ที่เบาผิดปกติไปใช้กับอาวุธปืนก่ออาชญากรรม
						 ๑.๒ ค�ำว่า “เครือ่ งกระสุนปืน” ให้หมายความรวมถึงตลับลูกดอกไฟฟ้าและลูกดอกไฟฟ้า
						 ๑.๓ ค�ำว่า “ดอกไม้เพลิง” ให้หมายความรวมถึงบั้งไฟและตะไล
						 ๑.๔ ค�ำว่า “สิ่งเทียมอาวุธ” ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธปืน
						 ๑.๕ ค�ำว่า “มี” ให้ครอบคลุมถึงดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
				 ๒. เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “หน่วยงานอื่นของรัฐ” เพื่อให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภทที่มีความจ�ำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ ด้วย
				 ๓. ก�ำหนดกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงในบางเรื่อง เช่น ประกาศก�ำหนดควบคุมพื้นที่ ระยะเวลา การใช้หรือจัดให้มีการใช้
ดอกไม้เพลิง การก�ำหนดให้วัตถุใดเป็นเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนถึงผู้มีอ�ำนาจในการออกอนุบัญญัติ
				 ๔. ก�ำหนดให้นายทะเบียนท้องที่ หรือผูท้ นี่ ายทะเบียนท้องทีม่ อบหมายเป็นผูท้ ำ� เครือ่ งหมาย
ประจ�ำปืนและจัดท�ำรายละเอียดเกี่ยวกับปืน เพื่อรองรับอ�ำนาจในการจัดเก็บหัวกระสุน
				 ๕. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุญาตพิเศษให้นติ บิ คุ คล เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงกรณี
ของนิติบุคคลที่ด�ำเนินธุรกิจในการขนส่งเงินจ�ำนวนมากหรือทรัพย์สินมีค่า เช่น กรณีรถขนเงิน เป็นต้น
				 ๖. แก้ไขเพิม่ เติมคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตเกีย่ วกับอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและมีความชัดเจนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
				 ๗. แก้ไขเพิม่ เติมผูม้ อี ำ� นาจออกใบอนุญาตให้มอี าวุธปืนติดตัว โดยให้อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นผู้ออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
				 ๘. ก�ำหนดมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง เช่น บั้งไฟ ตะไลที่มีน�้ำหนักดินปืน
ตามทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนด ให้ตอ้ งขออนุญาตซือ้ มีใช้ จัดให้มกี ารใช้ รวมทัง้ ขนย้าย และให้มกี ารออกประกาศ
ก�ำหนดระยะเวลาและพื้นที่อนุญาตในการใช้ดอกไม้เพลิง
				 ๙. ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายทะเบียน เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าทีใ่ นการเข้าไปในสถานที่
ท�ำการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท�ำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง
น�ำเข้า มี หรือจ�ำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ส�ำหรับการค้า และมีอ�ำนาจในการตรวจค้น อายัด หรือยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนอันเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
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			 ๑๐. ก�ำหนดอ�ำนาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตน�ำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนมาตรวจสอบ โดยให้นายทะเบียนท้องที่เป็นผู้เก็บรักษา
และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
			 ๑๑. ก�ำหนดมาตรการควบคุมสิง่ เทียมอาวุธปืนชนิดร้ายแรงตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดให้
ต้ อ งขออนุ ญ าตท� ำ ซื้ อ มี ใช้ สั่ ง น� ำ เข้ า หรื อ ค้ า จากนายทะเบี ย นท้ อ งที่ ต ามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุ
ในกฎกระทรวง
			 ๑๒. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัวเพื่อ เป็น
การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนภายหลังที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เพื่อป้องกันการน�ำสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไปใช้ก่อเหตุ
			 ๑๓. แก้ไขบทก�ำหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน จ�ำนวน ๕ ฉบับ
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย
				 ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๓. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๔. ร่างพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ๕. ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 ทัง้ นี้ ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
		
ร่างพระราชบัญญัติ ๕ ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การด�ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต�ำรวจ และข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถด�ำเนินการทางวินัยกับข้าราชการในสังกัด
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ที่พ้นจากราชการไปแล้วก็ได้ หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหามีสภาพเป็นข้าราชการ แต่ได้ก�ำหนดเงื่อนเวลาให้ผู้มี
อ�ำนาจ ด�ำเนินการทางวินัยต้องเริ่มด�ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้น
พ้นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษต้องด�ำเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
นอกจากนี้ ยังเป็นการก�ำหนดกรณีการด�ำเนินการทางวินัยตามที่องค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งได้แก่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดให้สามารถด�ำเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษตามที่มีมติชี้มูลความผิดได้ แม้ผู้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้วโดยไม่น�ำเงื่อนเวลา
ในการสอบสวนและเงื่อนไขการสั่งลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยขององค์กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษ
ทางวินัยแก่ข้าราชการตามทีช่ ี้มูลได้
				ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
				 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ๒. เห็นชอบให้สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์มสี ถานะเป็นหน่วยงานภายใต้มลู นิธจิ ฬุ าภรณ์ และให้
ส�ำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อไป
				 ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับ
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. ปรับปรุงส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งออกเป็น ส�ำนักงานราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
				 ๒. ปรับปรุงจ�ำนวนของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอ�ำนาจและหน้าที่ของ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
				 ๓. ปรับปรุงการด�ำเนินการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัตริ าชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแยกภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
				 ๔. ก� ำ หนดให้ ก รณี ข ้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการใดสมั ค รใจจะเปลี่ ย นไป
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก�ำหนด ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ซึ่ งเปลี่ ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัยให้ถือว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรือ
ยุบต�ำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
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ข้าราชการ หรือออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกต�ำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และ
ให้ได้รับบ�ำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ�ำเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
				 ๕. ก�ำหนดให้มีประธานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนงานและ
คณะทีป่ รึกษาราชวิทยาลัย ประธานอธิการบดี อาจแต่งตัง้ รองประธานอธิการบดี เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ในกิจการต่าง ๆ ได้ คุณสมบัติการได้มาและอ�ำนาจหน้าที่ของประธานอธิการบดีให้สภาราชวิทยาลัย
เป็นผู้ก�ำหนด
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
				 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานศาลยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
				 ทั้งนี้ มอบหมายให้ สคบ. ไปด�ำเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)
ตามความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการด�ำเนินงานไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพือ่ ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
				 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
				 ๑. แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอ�ำนาจในการป้องกันและ
ตรวจสอบการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เช่น ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
				 ๒. เพิม่ เติมให้กรรมการ กรรมการเฉพาะเรือ่ ง และพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
				 ๓. แก้ไขเพิม่ เติมก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแห่งชาติ” แทนคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยทีม่ นี ายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และเพิม่ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนทีส่ อง และปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลนโยบาย
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของประเทศ และแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการไกล่เกลีย่ หรือประนีประนอม
ข้อพิพาท
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				 ๔. ก�ำหนดให้กรณีผปู้ ระกอบธุรกิจไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้ สคบ.
ยืน่ ค�ำร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจเพือ่ ออกค�ำบังคับตามสัญญา โดยให้นำ� กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
ใช้บังคับโดยอนุโลม
				 ๕. เพิม่ เติมคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ
				 ๖. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม องค์ ก รส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี
				 ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแต่งตัง้ พิจารณาและมีมติดำ� เนินคดีแทนผูบ้ ริโภคได้
				 ๘. แก้ไขเพิม่ เติมให้ผรู้ บั ค�ำสัง่ ทางปกครองตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๘ สามารถอุทธรณ์
ค�ำสั่งต่อคณะกรรมการได้
				 ๙. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ค ่ า ปรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น การเปรี ย บเที ย บความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตกเป็นรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไม่ต้องน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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