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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๓. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรือ่ ง ขัน้ ตอน
การจัดตั้งองคการมหาชน) และใหกระทรวงกลาโหมเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
แล ว แจ ง ผลการดํ า เนิ น การไปยั ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
๔. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดคํานิยาม “เทคโนโลยีปอ งกันประเทศ” “การพัฒนา” “อุตสาหกรรมปองกันประเทศ”
๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ ทําหนาทีห่ ลักในการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายในดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กําหนดแนวทาง
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินกิจการเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ เปนตน
๒.๒ คณะกรรมการสํานักงานเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ ทําหนาทีห่ ลักในการควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของสํานักงาน
๓. กําหนดใหมี “สํานักงานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” หรือ สทป. เปนหนวยงานของรัฐ
มีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
๔. กําหนดให สทป. ดําเนินการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีปอ งกันประเทศเปนวัตถุประสงคหลัก
โดยไดเพิ่มเติมในวัตถุประสงคดานสําคัญ เชน
๔.๑ การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศเพื่อนํา
ไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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๔.๒ การผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง ซอมสราง เปลีย่ นสถานะ แปรสภาพ ขาย แลกเปลีย่ น
ให ให ยื ม ให เช า และให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ป  อ งกั น ประเทศ รวมถึ ง การส ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร
๔.๓ การสงเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
หนวยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
๔.๔ การทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ
๕. กําหนดให สทป. ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ
กฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน กฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน

รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดแกไขเพิม่ เติมบทนิยาม “คูส ญ
ั ญา” หมายความวา คูส ญ
ั ญาตามสัญญาตางตอบแทน
เพื่อใหคูสัญญาทุกประเภทสามารถทําสัญญาดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
๒. กําหนดแกไขเพิม่ เติมหนาทีข่ องผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา โดยใหผดู แู ลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาที่ในการดูแลใหคูสัญญาปฏิบัติการชําระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสั ญ ญาดู แ ลผลประโยชน โดยดู แ ลรั ก ษาเงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ เอกสารอั น เป น หลั ก ฐานแห ง หนี้
ตามความตองการของคูส ญ
ั ญาทีค่ สู ญ
ั ญาไดสง มอบใหอยูใ นความครอบครองของตน พรอมทัง้ ดําเนินการ
สงมอบเงิน หรือจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพยสินใหแกคูสัญญา
๓. กําหนดใหกรณีทคี่ สู ญ
ั ญาตกลงกันใหผดู แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญามีหนาทีด่ แู ลการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่มีการชําระเงิน ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาดําเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชน
เพื่อสัญญารายนั้นกับสถาบันการเงิน และนําเงินที่ไดรับจากคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินฝากไวในบัญชี
ดูแลผลประโยชนดงั กลาวภายใน ๑ วันทําการ และใหผดู แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาออกเปนหลักฐาน
รับรองการฝากเงินสงใหคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินทุกครั้ง
๔. กําหนดใหกรณีที่ทรัพยสินที่คูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพยที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนังสือ
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แจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุดทราบ
๕. กําหนดแกไขเพิม่ เติมใหคณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนมอี าํ นาจ
และหนาทีใ่ นการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เกีย่ วกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาตามมาตรา ๑๗ และกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร
เงื่ อ นไขและแนวปฏิ บั ติ ใ นการพิ จ ารณาป ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากการใช บั ง คั บ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
๖. กําหนดแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการ
กํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนวา ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดดําเนินกิจการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดเกี่ยวกับเรื่องอัตราคาตอบแทนหรือคาบริการ
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา หรือกรณีไมออกหลักฐานรับรองการฝากเงินใหกบั
คูส ญ
ั ญาฝายทีต่ อ งชําระเงิน รวมทัง้ กรณีทไี่ มไดแจงเรือ่ งการฝากเงินเพือ่ ชําระหนีต้ ามสัญญาของคูส ญ
ั ญา
ฝายทีต่ อ งชําระเงินใหคสู ญ
ั ญาอีกฝายทราบ ใหคณะกรรมการพิจารณามีคาํ สัง่ ลงโทษปรับทางปกครอง
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และขอสังเกตของสํานักงาน
ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหสถาบันพระบรมราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐทีจ่ ดั การศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ในดานการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข
และสหเวชศาสตร มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
อยูใ นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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กระทรวงสาธารณสุข ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน ทําการวิจยั ทําการฝกอบรม
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขเปนสําคัญ
๒. กําหนดใหวทิ ยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรนิ ธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทกุ แหง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการของ
สถาบัน
๓. กําหนดใหสถาบันแบงสวนงานออกเปน (๑) สํานักงานอธิการบดี (๒) คณะ และ (๓) สํานัก
และใหสถาบันมีอาํ นาจใหความรวมมือกับสถาบันศึกษาอืน่ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยรับสถานศึกษา
ชัน้ สูงหรือสถาบันอืน่ เขาสมทบในสถาบัน หรือจัดการศึกษาหรือดําเนินการวิจยั รวมกับสถานศึกษาชัน้ สูง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ หรือขององคการระหวางประเทศได
๔. กําหนดใหรายไดและผลประโยชนของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ
เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือ
สัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
๕. กําหนดใหเงินและทรัพยสนิ ทีม่ ผี อู ทุ ศิ ใหแกสถาบันตองจัดการตามเงือ่ นไขทีผ่ อู ทุ ศิ กําหนดไว
และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน
๖. กําหนดใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง และกรรมการสภาสถาบัน และใหสภา
สถาบันมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
๗. กําหนดใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ
มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบันตอสภาสถาบัน กําหนด
คุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน เปนตน
๘. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน
กําหนดวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม โดยใหอธิการบดี
มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนด
๙. กําหนดใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
๑๐. กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสนิ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง อัตรากําลัง งบประมาณ และรายไดของสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวนแตวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และแกวกัลยาสิกขาลัย
ไปเปนของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัตินี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ าํ นักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลั ง เสนอ และให ส  ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ใหกระทรวงการคลังรับขอสังเกตของสํานักงบประมาณและฝายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. แกไขเพิม่ เติมบทนิยาม คําวา “พนักงาน” และเพิม่ บทนิยามคําวา “กองทุน”และ “สถานศึกษา”
เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. แกไขเพิ่มเติมพื้นที่ในการตั้งสํานักงานใหญของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
๓. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธาน โดยมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในการกําหนดจํานวนและรูปแบบของสลากกินแบง
รัฐบาล วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง
๔. แกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องผูอ าํ นวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลและผูร กั ษาการ
ในตําแหนงผูอ าํ นวยการเกีย่ วกับการบรรจุแตงตัง้ เลือ่ นเงินเดือนพนักงานและลูกจางเพือ่ ลดภารกิจของ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
๕. แกไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และการจัดการ
เงินดังกลาว รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น
๖. แกไขเพิ่มเติมการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบัญชีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
และการประกาศหมายเลขสลากกินแบงรัฐบาลที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายเอง
๗. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
๘. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบง
รัฐบาลเกินราคาที่กําหนดในสลากกินแบง และกําหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบง
รัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบงรัฐบาลแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ

รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ รวมกับ
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแลว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว
๒. แกไขเพิ่มเติมอายุของใบรับจดแจงจาก ๑ ป เปน ๒ ปนับแตวันที่ปรากฏในใบรับจดแจง
๓. กําหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย ดังนี้
๓.๑ กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบเพื่อใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของสวนกลางและสวนภูมภิ าค ทัง้ นี้ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว ตองไดรบั การขึน้ บัญชีจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
๓.๒ กําหนดใหระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทยตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน รวมทั้งการแจงตอผูยื่นคําขอตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรงรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่ งมือแพทยใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
๔. กํ า หนดให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงสาธารณสุ ข โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ
องคกรผูเ ชีย่ วชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ กําหนดคาขึน้ บัญชี
ที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งกําหนดคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย
๕. กําหนดใหคา ขึน้ บัญชีและคาใชจา ยทีจ่ ดั เก็บ ใหเปนเงินของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทีไ่ ดจดั เก็บ แลวแตกรณี โดยไมตอ งนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และกําหนดวัตถุประสงค
ในการใชจา ยเงินดังกลาวไว ไดแก เพือ่ เปนคาตอบแทนบุคคล องคกร หรือหนวยงานตามรางมาตรา ๓๓/๑
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เปนประโยชนสาธารณะเพื่อการคุมครอง
ผูบริโภคดานเครื่องมือแพทย เปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อพัฒนา
ระบบงานทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครือ่ งมือแพทย และเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหส งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดเพิ่มเติมประเภททรัพยสินของกองทุนโดยกําหนดใหกองทุนประกอบดวยเงิน
ของสมาชิกที่โอนยายมาทั้งจํานวนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๒. กําหนดเพิ่มเติมใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจํากัด
๓. กําหนดเพิ่มเติมใหในกรณีที่บุคคลใดซึ่งเขารับราชการไดแสดงเจตนาใหโอนเงินทั้งหมด
ที่ตนมีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่คณะกรรมการ
กําหนดมายังกองทุน ใหกองทุนรับเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกเพื่อใหกองทุนนําไป
ลงทุนหาผลประโยชนตอไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๔. กําหนดใหสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินเดือน
๕. กําหนดใหสมาชิกซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแตสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด
ใหมีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตั้งแตสิ้นปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณเปนตนไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
๖. กําหนดใหในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ
เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว ยังไมขอรับเงินคืนหรือแสดงความประสงค
ขอทยอยรับเงินคืน หรือในกรณีทที่ ายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงินยังไมไดยนื่ คําขอรับเงินดังกลาว ใหกองทุนบริหาร
เงินที่ยังไมรับเงินคืนตอไปได ในกรณีเชนวานี้ใหผูที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเวนแตทายาท มีสิทธิเลือก
แผนการลงทุนที่กองทุนจัดไวได แตถาผูนั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ใหกองทุนโอนเงินไปยัง
กองทุนดังกลาวภายใน ๗ วันทําการนับแตวนั ทีผ่ นู นั้ แสดงความประสงคและไดปรากฏหลักฐานถูกตอง
ครบถวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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๗. กํ า หนดให เ งิ น ของกองทุ น ที่ อ ยู  ใ นบั ญ ชี เ งิ น สํ า รองและบั ญ ชี เ งิ น กองกลางให ล งทุ น
ในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหกองทุนจัดใหมีแผน
การลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใหสมาชิกเลือก โดยอยางนอยตองจัดใหมีแผน
การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ดวย ในกรณีที่สมาชิกไมไดใชสิทธิ
เลือกแผนการลงทุน ใหถอื วาสมาชิกยินยอมใหกองทุนจัดแผนการลงทุนทีก่ าํ หนดใหลงทุนในหลักทรัพย
ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับชวงอายุของสมาชิก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงาน
บังคับ พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงแรงงานเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมกอ นการเสนอพิธสี ารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสญ
ั ญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙
วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดลักษณะความผิดฐานใชแรงงานบังคับ หมายถึง “ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหทํางานหรือ
บริการโดยมิไดสมัครใจใหกับตนหรือบุคคลที่สาม โดยการขมขู ขูเข็ญวาจะลงโทษโดยมิชอบ ใชกําลัง
ประทุษราย ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนัน้ ไว นําภาระหนีข้ องบุคคลนัน้ หรือบุคคลอืน่ มาเปน
สิง่ ผูกมัดโดยมิชอบ หรือดวยวิธอี นื่ ใดโดยมิชอบทีท่ าํ ใหบคุ คลนัน้ ไมสามารถทีจ่ ะขัดขืนไดหรือมิไดสมัครใจ
ที่จะทําเอง ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานคามนุษยใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานใชแรงงาน
บังคับ”
๒. กํ า หนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ การป อ งกั น และปราบปรามการใช แรงงานบั ง คั บ
เพือ่ ชวยเหลือและเยียวยาผูเ สียหายจากการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับหรือชวยเหลือผูเ สียหาย
จากการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยู
๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ไดแก
๓.๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีอํานาจหนาที่กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
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๓.๒ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีหนาที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดําเนินงาน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
๔. กําหนดมาตรการชวยเหลือและคุม ครองสวัสดิภาพผูเ สียหายจากการใชแรงงานบังคับ เชน
การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว
๕. กําหนดบทลงโทษทีม่ คี วามเหมาะสมกับการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับโดยเพิม่ โทษ
กรณีกระทําผิดตอผูเสียหายที่เปนเด็ก ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ หรือผูมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ และกรณีที่ทําใหผเู สียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอชีวิต หรือถึงแกความตาย

การใหสัตยาบันตอพิธีสารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารเพื่อใหพิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ใหยื่น
สัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารแลว
สาระสําคัญของเรื่อง คือ
พิธีสารฯ เปนสวนเสริมของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ทีป่ ระเทศไทยไดใหสตั ยาบันแลว เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ เพือ่ เนนยํา้
ถึงมาตรการในการปองกัน คุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือการฟนฟู และการปราบปรามการใช
แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว
จะเปนการแสดงเจตนารมณ ความมุง มัน่ ของรัฐบาลไทยอยางเปนรูปธรรมตอการปองกันและขจัดการใช
แรงงานบังคับ รวมถึงการชวยเหลือเยียวยาผูเ สียหายจากการเปนแรงงานบังคับ ซึง่ ไมเพียงแตจะยกระดับ
การคุมครองแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเทานั้น แตยังสงผลตอการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทยตอประชาคมโลก และสงผลดีตอ การสงออกสินคาไทยจากการทีป่ ระเทศไทยถูกพาดพิง
วามีการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย
ดังนัน้ เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคในการดําเนินการใหสตั ยาบันพิธสี ารดังกลาว จึงจําเปนตองมี
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
จะเดินทางไปใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว ระหวางวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให รั บ ความเห็ น ของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตอ ไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดนิยามคําวา“วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม
โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความวา วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลที่รวมตัวกัน
โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย
๒. กํ า หนดให วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนใดที่ ป ระสงค จ ะจดทะเบี ย นเป น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนิ ติ บุ ค คล
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ จะตองมีผลประกอบการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนมาแลวไมนอ ยกวา ๑ ป และจะตอง
ยืน่ คําขอจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนนิตบิ คุ คล โดยตองมีรายการเพิม่ เติม ไดแก รายงานการประชุม
ของคณะบุคคลที่มีมติใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ขอบังคับของวิสาหกิจชุมชน
นิตบิ คุ คล แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินทีผ่ สู อบบัญชีรบั อนุญาต
หรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนดไดตรวจสอบรับรองแลว
๓. กําหนดใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนทีม่ คี วามประสงคเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิตบิ คุ คล
ใหยนื่ จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตร และใหเครือขายวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
๔. กําหนดใหการบริหารจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิตบิ คุ คล
เปนไปตามขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
๕. กําหนดใหเพิม่ เติมองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเพิม่ รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนหมูบ า นและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนกรรมการ และเพิม่ เติมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๖. กําหนดใหปรับปรุงอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยนําอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไป
มาเปนอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการฯ ไดแก อํานาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ

๔๒

31-50-MAC6.indd 42

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

10/27/18 11:23 AM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

เพือ่ ใหสามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซํ้าซอนที่ไมเกิดประโยชน
และสงเสริมสนับสนุนซึง่ กันและกัน อํานาจในการติดตามการดําเนินงานของกองทุนตาง ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค
เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอํานาจในการเสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานหรือการแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
๗. กําหนดใหเพิม่ ผูแ ทนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูแ ทนสํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
๘. กําหนดใหยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพือ่ พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
๙. กําหนดเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานทีใ่ หการสนับสนุนทุนเพือ่ พัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน โดยกําหนดใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนหมูบาน และกองทุนชุมชนเมืองตองจัดใหมีมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนดานเงินทุนแกกจิ การวิสาหกิจชุมชน และใหสาํ นักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จัดใหมีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
๑๐. เพิ่มบทกําหนดโทษทางปกครองแกผูนําคําวา “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล” “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใชโดยไมได
จดทะเบียนตองถูกปรับตั้งแตวันละ ๑,๐๐๐ บาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
กําหนดใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได
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รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวล
กฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
ของกระทรวงยุตธิ รรม ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสง คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
๑.๑ ประมวลกฎหมายยาเสพติด
๑) กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
๒) เมือ่ ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใชบงั คับแลว ใหยกเลิกบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒๑ ฉบับ
๑.๒ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
- กําหนดใหขา ราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(สํานักงาน ป.ป.ส.) ทีผ่ า นการฝกอบรมเปนตําแหนงทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
๒. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
๒.๑ การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
๑) กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
๒) กําหนดใหมคี ณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีหนาทีแ่ ละอํานาจ
ในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
๓) กํ า หนดหน า ที่ แ ละอํ า นาจของสํ า นั ก งาน ป.ป.ส. ให เ ป น หน ว ยงานกลาง
ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
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๒.๒ การควบคุมยาเสพติด
๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหนาที่และอํานาจกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
๒) แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน ๕ ประเภท และแบงประเภทของวัตถุ
ออกฤทธิ์ออกเปน ๔ ประเภท
๓) กําหนดการอนุญาตเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึง่ หลักเกณฑเกีย่ วกับ
การขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือประกาศ
๔) กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา และควบคุม
ยาเสพติด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เปน
หรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรือผลิตและทดสอบเกีย่ วกับ
ยาเสพติด
๒.๓ การตรวจสอบทรัพยสิน
- กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาที่และอํานาจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๔ กองทุน
- กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค
เพือ่ ประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยการบริหารและการดําเนินการ
ของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด
๒.๕ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพสังคมแกผูติดยาเสพติด
๑) กําหนดใหมคี ณะกรรมการบําบัดรักษาและฟน ฟูผตู ดิ ยาเสพติด มีหนาทีแ่ ละอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเกีย่ วกับการบําบัดรักษาและฟน ฟูผตู ดิ ยาเสพติด รวมถึงวางแนวทาง
ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม การสั ง คมสงเคราะห ที่ จํ า เป น
และเหมาะสม และชวยเหลือสนับสนุนใหผตู ดิ ยาเสพติด หรือผูผ า นการบําบัดรักษาใหสามารถดํารงชีวติ
อยูในสังคมได
๒) กําหนดใหผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิเ์ พือ่ เสพ ซึง่ เขารับการบําบัดรักษาแลว พนจากความผิดฐานดังกลาว โดยผูก ระทํา
ความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได
๓) กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม ดูแล
ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผูเขารับการบําบัดรักษา เพื่อใหผูเขารับ
การบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม
๒.๖ ความผิดและบทกําหนดโทษ
- กําหนดความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ และความผิดเกี่ยวกับ
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๑ ผูรักษาการ
- เพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด
๓.๒ เพิ่มหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเจาพนักงาน
ป.ป.ส. ดังนี้
๑) เขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใ่ ด ๆ เพือ่ ตรวจคนเมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยตามสมควร
วามียาเสพติด มีบคุ คลผูก ระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด หรือทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
เกีย่ วกับยาเสพติด ซึง่ ถาหากปลอยใหเนิน่ ชาไป บุคคลนัน้ จะหลบหนีไป หรือทรัพยสนิ นัน้ จะถูกโยกยาย
ทําลาย หรือสูญหาย
๒) คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู
๓) คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
๕) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๖) ตรวจหรือทดสอบหรือสัง่ ใหรบั การตรวจหรือทดสอบวา บุคคลหรือกลุม บุคคลนัน้
มีสารเสพติดอยูในรางกาย
๗) ควบคุมตัวผูถูกจับกรณีกระทําความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๓ อุทธรณ และฎีกา
- กําหนดใหจาํ เลยตองมาแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยืน่ อุทธรณ ยืน่ คําขออนุญาต
ฎีกา และยื่นฎีกา
๓.๔ การบังคับโทษปรับ
- ยกเลิกบทบัญญัตวิ า ดวยการบังคับทางปกครอง (นําไปกําหนดไวในประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด)
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ร  า งพระราชบั ญ ญั ติ ป  า ชุ ม ชน พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งปาชุมชน และพื้นที่ปาที่มีการจัดตั้งเปนปาชุมชนแลว
ใหคงอยูภ ายใตบงั คับของกฎหมายวาดวยปาไม กฎกระทรวงวาดวยปาสงวนแหงชาติ หรือกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวของ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบายในการจัดตัง้ การจัดการปาชุมชนและเครือขายปาชุมชน หรือพิจารณา
ใหความเห็นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับปาชุมชน เสนอแนะในการออกกฎหมาย กําหนดระเบียบ พิจารณาอุทธรณ
และเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อการกําหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน
๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและประกาศคําขอ เพิ่ม ลด หรือเพิกถอน
ปาชุมชน ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในคําขอจัดตั้งเปนปาชุมชน ถอดถอนกรรมการจัดการปาชุมชน
แตงตัง้ และถอดถอนเจาหนาทีป่ า ชุมชน และประเมินผลการจัดการปาชุมชนในจังหวัดแลวจัดทํารายงาน
เสนอคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๔. กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการขอจัดตัง้ ปาชุมชน ซึง่ ในพืน้ ทีป่ า ชุมชนจะตองกําหนด
บริเวณเพื่อการอนุรักษ และบริเวณเพื่อการใชประโยชน หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษเพียงอยางเดียว
โดยใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค
ของปาชุมชน ทั้งนี้ การจัดตั้งปาชุมชนมีผลตอเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
๕. กําหนดใหคณะกรรมการจัดการปาชุมชนและสมาชิกปาชุมชนมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการจัดการ
ปาชุมชน และกําหนดใหมีแผนจัดการปาชุมชน รวมทั้งกําหนดใหมีหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตปาชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชนตามสมควร เพื่อให
ประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาชุมชน
๖. กําหนดใหมีการควบคุมดูแลปาชุมชน กําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ปาชุมชน
และกําหนดการหามกระทําการภายในปาชุมชน คือ หามทําไมในบริเวณเพื่อการอนุรักษ หามใชเปน
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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ทีอ่ ยูอ าศัยหรือทีท่ าํ กิน หามบุคคลใดกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา ขุดหาแร ลาสัตวปา สงวน
หรือสัตวปาคุมครอง หรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาชุมชน
เวนแตเปนการกระทําตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหกระทําได ทั้งยังกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหบุคคลเขาไปกระทําการใด ๆ เพื่อการศึกษา คนควา วิจัย หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
๗. กําหนดใหอธิบดีมอี าํ นาจสัง่ เพิกถอนปาชุมชนทัง้ แปลงหรือแตบางสวนได โดยคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชนขอใหเพิกถอนปาชุมชน ทอดทิ้งไมจัดการฟนฟูปาชุมชนนั้นตอเนื่องติดตอกันเปนเวลา
๑ ป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ อันจะเปนเหตุใหปาชุมชนไดรับความเสียหายหรือมีเหตุไมควรไววางใจใหจัดการ
ปาชุมชนตอไป และเมือ่ มีเหตุผลความจําเปนทางดานกิจการเพือ่ ความมัน่ คงแหงรัฐ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ซึง่ การเพิกถอนปาชุมชนใหมผี ลเมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ทั้งนี้ ทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชนที่ถูกเพิกถอนหากเปนอสังหาริมทรัพยใหตกเปนของแผนดิน
สวนที่เปนสังหาริมทรัพยใหกรมปาไมเก็บไวเพื่อใชในกิจกรรมจัดการปาชุมชน
๘. กําหนดใหบคุ คลชําระเงิน คาธรรมเนียม คาตอบแทน หรือคาบริการ เนือ่ งในการใชประโยชน
จากปาชุมชน โดยเงินที่เก็บไดดังกลาว เงินที่มีผูบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายไดอื่น ๆ
ใหเก็บรักษาไวใชจายในกิจกรรมการจัดการปาชุมชน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
๙. กําหนดโทษสําหรับผูฝ า ฝนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนและขอบังคับของ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนเกีย่ วกับการจัดการปาชุมชน และผูก ระทําการฝาฝนการทําไมในบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ ใชเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพ
ปาชุมชน นอกจากนี้ บรรดาไมหรือของปาทีไ่ ดมา หรือมีไวเปนความผิด หรือทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการกระทําผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม
๑๐. กํ า หนดให มี ก ารออกกฎกระทรวง และระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ภายในระยะเวลา ๑ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟาสวนภูมภิ าค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
พิจารณาในประเด็นปญหาและความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและใหรบั ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารไฟฟาสวนภูมภิ าค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเพิม่ วัตถุประสงค
ของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคให มี อํ า นาจประกอบกิ จ การระบบจํ า หน า ยไฟฟ า และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
หรือกิจการอืน่ ใดทีเ่ ปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมภิ าค เพิม่ อํานาจในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
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ของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองคประกอบอํานาจหนาที่ ตลอดจน
คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมภิ าค รวมทัง้ แกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาที่
ของผูรักษาการแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค

รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดเพิ่มกลไกในการกํากับดูแลโดยเพิ่มระบบการแจงการมีไวในครอบครอง
หรือใชเครือ่ งกําเนิดรังสี หรือเครือ่ งกําเนิดรังสีทอี่ อกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพือ่ การวินจิ ฉัยทางการแพทย
และไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ และใชงานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว
เปนอีกระบบหนึ่งในการกํากับดูแล

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรบั ความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติพจิ ารณา กอนเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติตอไป
๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจําเปน คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจกําหนดใหขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรบั การเยียวยา โดยใหได
รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามที่เห็นสมควร
๒. กําหนดใหกรณีท่ี ก.พ.อ. เยียวยาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก
ให คํ า นึ ง ถึ ง เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการพลเรื อ นประเภทอื่ น ในสถานศึ ก ษา
ประกอบดวย
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