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นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต
นิติกร ส�ำนักกฎหมาย

		 ส�ำหรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีรา่ งพระราชบัญญัตทิ คี่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการหรือเห็นชอบ และรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
รวม ๗ ฉบับ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….  
๒. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๔. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
๕. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
		 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. ตามทีก่ ระทรวงแรงงานเสนอ
และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 ๒. ก�ำหนดบทนิยามค�ำว่า “นายจ้าง” “ลูกจ้าง” “สภาพการจ้าง” “ข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพ
การจ้าง” “ปิดงาน” “นัดหยุดงาน” “สมาคมนายจ้าง” “สหภาพแรงงาน” “สหพันธ์นายจ้าง” “สหพันธ์แรงงาน”
เป็นต้น
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๓. หมวด ๑ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ก�ำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้ท�ำเป็นหนังสือก�ำหนดให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ประกอบด้วย
เงื่อนไขการจ้างหรือการท�ำงาน ค่าจ้าง การเกษียณอายุหรือครบสัญญาจ้าง เป็นต้น ให้นายจ้าง
น�ำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน
๔. หมวด ๒ วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
ก�ำหนดให้เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่พ้นก�ำหนดเวลาหรือนับแต่เวลา
ที่ตกลงกันไม่ได้ กรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานด�ำเนินการไกล่เกลี่ยต่อไป หรือน�ำข้อพิพาทนั้นไปเจรจาตกลงกันเอง หรือตั้งผู้ชี้ขาด
ข้อพิพาทแรงงาน หรือปิดงานหรือนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อกฎหมายก็ได้ นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้
กิจการบางประเภทเมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ต้องส่งข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ชขี้ าด อาทิ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา กิจการอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง รวมทัง้
กิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นอาจมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๕. หมวด ๓ การปิดงานและการนัดหยุดงาน
ก�ำหนดให้นายจ้างอาจปิดงานหรือลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้ แต่จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�ำหนดไว้
๖. หมวด ๔ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ก�ำหนดองค์ประกอบ วิธีการได้มา วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่ง
ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเรียกร้อง
การเจรจา การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงานตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๗. หมวด ๕ คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่
เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ต่อรัฐมนตรี
และเสนอความเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ตอ่ คณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศต่อรัฐมนตรี
๘. หมวด ๖ คณะกรรมการลูกจ้าง
		 ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการลูกจ้างเพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระชุมหารือกับนายจ้างเพือ่ จัดสวัสดิการ
แก่ลูกจ้าง ก�ำหนดข้อบังคับในการท�ำงานพิจารณาค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้าง ตลอดจนหาทางปรองดอง
และระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
จุ ล นิิ ติ
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		 ๙. หมวด ๗ สมาคมนายจ้าง หมวด ๘ สหภาพแรงงาน และหมวด ๙ สหพันธ์นายจ้าง
และสหพันธ์แรงงาน
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดตั้ง การเข้าเป็นสมาชิก และการด�ำเนินกิจการ
ของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การนายจ้าง
และสภาองค์การลูกจ้าง โดยสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สหพันธ์แรงงาน
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่สมาชิก
และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  ๑๐. หมวด ๑๐ การกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
กรณีทถี่ อื ว่าเป็นการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม ห้ามนายจ้างกระท�ำต่อลูกจ้าง เช่น การเลิกจ้าง
หรือกระท�ำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ลกู จ้างไม่สามารถทนท�ำงานอยูต่ อ่ ไปได้เพราะเหตุทลี่ กู จ้างก�ำลัง
ร่วมกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน ก�ำลังจะเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของสหภาพแรงงาน เป็นต้น
  ๑๑. หมวด ๑๑ บทก�ำหนดโทษ
ก�ำหนดโทษทางอาญาต่อผูท้ กี่ ระท�ำฝ่าฝืนบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ   ี้ ไม่วา่ จะเป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ผูแ้ ทนนายจ้าง ผูแ้ ทนลูกจ้าง ทีป่ รึกษานายจ้าง ทีป่ รึกษาลูกจ้าง ผูช้ ข้ี าดข้อพิพาทแรงงาน
สมาคมนายจ้างสหภาพแรงงาน หรือผูช้ ำ� ระบัญชีกต็ าม และให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
มีอ�ำนาจเปรียบเทียบปรับได้ส�ำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
		 ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตอิ าหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
		 ๑. ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
๒. เพิ่มนิยามเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต ได้แก่ ค�ำว่า “กระบวนการพิจารณา
อนุญาต” “ผู้เชี่ยวชาญ” “องค์กรผู้เชี่ยวชาญ” “หน่วยงานของรัฐ” “องค์กรเอกชน” เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ
๓. เพิ่มหมวด ๑/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาต
๓.๑ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ�ำนาจขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
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๓.๒ ก�ำหนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
อาหารและยามีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค�ำขอ
ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
๓.๓ ก�ำหนดให้คา่ ขึน้ บัญชีและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ดั เก็บตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นเงินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินและให้ใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนด
๔. ก�ำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น
ให้ผอู้ นุญาตทราบ รวมทัง้ จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกีย่ วกับข้อก�ำหนดของประเทศผูซ้ อื้ หรือผูส้ งั่ ซือ้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๕. ก� ำ หนดลั ก ษณะของอาหารไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ เ พิ่ ม เติ ม โดยก� ำ หนดให้ อ าหารที่ มี ย าหรื อ
สิง่ ทีน่ า่ จะเป็นอันตรายแก่สขุ ภาพเจือปนอยูด่ ว้ ย เป็นอาหารไม่บริสทุ ธิ์ และแก้ไขบทก�ำหนดโทษเกีย่ วกับ
การผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่ายอาหารไม่บริสทุ ธิ์ อาหารปลอม และอาหารผิดมาตรฐาน เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. การควบคุมและก�ำกับดูแลการโฆษณาอาหาร
			 ๖.๑ ให้ผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯ
มอบหมาย) มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผทู้ ำ� การโฆษณา ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้า หรือผูจ้ ำ� หน่ายอาหารด�ำเนินการแล้ว
แต่กรณี กรณีผอู้ นุญาตเห็นว่าการโฆษณาอาหารเป็นการโฆษณาทีใ่ ช้ขอ้ ความทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
หรือเป็นข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อความทีเ่ ป็นความเท็จหรือเกินความจริง
ข้อความทีแ่ สดงสรรพคุณอันท�ำให้เข้าใจว่าสามารถบ�ำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรืออาการของโรค
๖.๒ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุใบอนุญาตโฆษณาอาหาร ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
๖.๓ ผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาอาหารต้องโฆษณาตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
			 ๖.๔  ให้ผอู้ นุญาตมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ให้ผทู้ ำ� การโฆษณา ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้า หรือผูจ้ ำ� หน่าย
อาหารด�ำเนินการแก้ไขการด�ำเนินการกับโฆษณาอาหารทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เช่น ให้แก้ไขข้อความ
หรือวิธีการในการโฆษณา ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน สั่งงดการผลิต การน�ำเข้า
หรือการจ�ำหน่ายอาหารทีค่ ณะกรรมการเห็นว่าไม่มคี ณ
ุ ประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามทีโ่ ฆษณา
		 ๗. ให้ผอู้ นุญาตมีอำ� นาจสัง่ ท�ำลายหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดกับของกลางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหาร
ก�ำหนด
จุ ล นิิ ติ
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๘. ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาหรื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี อ� ำ นาจ
เปรียบเทียบปรับผู้กระท�ำความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
๙. บทเฉพาะกาล
๙.๑   ใบอนุญาตโฆษณาอาหารทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังมีผล
ใช้บงั คับอยูก่ อ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับให้คงใช้ได้ตอ่ ไป จนกว่าใบอนุญาตโฆษณานัน้ จะสิน้ อายุ
			 ๙.๒ ค� ำ ขออนุ ญ าต ค� ำ ขอประเมิ น เอกสารวิ ช าการ หรื อ ค� ำ ขอใดที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต าม
พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาเป็นค�ำขอตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ยกเว้นในกรณีทคี่ ำ� ขอใดมีขอ้ แตกต่างไปจากค�ำขอตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามด้วย
๙.๓ ให้ด�ำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รฐั มนตรีรายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจ
ด�ำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
		 ร่างพระราชบัญญัตสิ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
		 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็น
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๓. ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมรั บ ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ค�ำว่า “อุตสาหกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม เช่น
การวิจยั พัฒนา และบริการเกีย่ วกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ เพือ่ ให้การด�ำเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครอบคลุมกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด
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				๒. แก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพือ่ ให้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการช่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการทุกระดับ
		 ๓. แก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์ วิธกี ารได้มา และจ�ำนวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ดังนี้
๓.๑ เดิม มีจ�ำนวนกรรมการ ๓๕๗ คน
				 ใหม่ ให้มีจ�ำนวนกรรมการลดลงเหลือไม่เกิน ๒๕๑ คน เพื่อลดปัญหาเรื่องการจัด
การประชุม องค์ประชุม การจัดการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่าย
๓.๒ เดิม กรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง
				 ใหม่ เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในการบริหารองค์กร เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ด�ำเนินการการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
๕. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก สามั ญ ของสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดเพิม่ เติมให้ผสู้ มัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มี
การขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
๖. แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวคือ ก�ำหนดให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจมอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ยกเว้นอ�ำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายขององค์กร
		 ๗. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ผู ้ รั ก ษาการ กล่ า วคื อ ก� ำ หนดเพิ่ ม เติ ม
ให้รัฐมนตรีมีอ�ำนาจออกประกาศให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก เพื่อใช้ในการควบคุม วิเคราะห์
ประเมิน และประกอบการจัดท�ำนโยบายและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูล
ในการประกอบการจัดท�ำนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
		 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็น
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงาน ก.พ.ร.  และส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑.  กำ� หนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดั ตามหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก�ำหนด ได้แก่
(๑) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
(๔) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบตั กิ าร (เดิมก�ำหนดเพียง (๒) – (๔) เท่านัน้ )
๒. ให้ถอื ว่าสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
ตามหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนดทีม่ อี ยูก่ อ่ นวันทีร่ า่ งพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ช้บงั คับ
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
		 ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิม่ เติม
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ให้ทนั สมัย ๖ ประเด็น) ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเพิ่มเติมสิทธิ
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง
ก� ำ หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการให้ มี ค วามโปร่ ง ใสโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลก�ำหนดหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น การห้ามไม่ให้ถอื หุน้ ไขว้ในบริษทั เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ รวมทัง้ ปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการควบบริษทั และก�ำหนดเพิม่ เติมบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ การแปรสภาพบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท เอกชนเพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด
มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเป็น
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business)
และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ของธนาคารโลก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
		 ร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
				 การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ
และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญ
ของกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ
จุ ล นิิ ติ
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๓. ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรับความเห็น
ของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
		 ๑. แก้ไขเพิม่ เติมบทนิยาม “ทุจริตในภาครัฐ” “ทุจริตต่อหน้าที”่ “ประพฤติมชิ อบ” “ไต่สวน
ข้อเท็จจริง”  
๒. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอ�ำนาจด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูล
เกี่ยวกับการกระท�ำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสรุปส�ำนวนพร้อมทั้งความเห็น
ส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
และการด�ำเนินการในคดีที่มีการกระท�ำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
		 ๓. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาอันเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ โดยจะเปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ได้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยาน
หรือกระท�ำการใดอันจะท�ำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลอื่นใด
เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนด
๔. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย มีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ หากมีเหตุอันควร
เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลว่าผู้ใดกระท�ำความผิดและความผิดนั้นมีโทษทางอาญา
๕. ปรับปรุงแก้ไข หมวด ๒ การไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนี้
๕.๑  กำ� หนดให้เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้รบั มอบหมายเรือ่ งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
และให้มีความเห็นหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ
มอบหมายให้ไต่สวนข้อเท็จจริง
๕.๒ ก�ำหนดให้ก่อนด�ำเนินการไต่สวน หากพบว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งที่สูงกว่าผู้อ�ำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไปถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิด หรือกระท�ำผิด
เป็นความผิดร้ายแรง ให้สง่ เรือ่ งคืนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากพบว่าความผิดมิใช่การกระท�ำทุจริต
ในภาครัฐให้เป็นอันตกไป
			 ๕.๓ ก�ำหนดให้เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติวา่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดกระท�ำการทุจริต
ในภาครัฐและเป็นกรณีมมี ลู ความผิดทางวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ ถอดถอนพิจารณา
โทษทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
๕.๔ ก�ำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ในการก�ำหนดโทษได้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำสั่ง
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๖. เพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษกรณีเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ
ป.ป.ท. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมิได้
รับมอบหมาย กรณีขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ในการปฏิบัติหน้าที่และกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่
เจ้าพนักงาน ฟ้องเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลเพื่อจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวนข้อเท็จจริง
๗. ก�ำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
มี ใช้ และพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัย
เท่าที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก�ำหนด
๘. ก�ำหนดให้สำ� นักงาน ป.ป.ท. มีอำ� นาจในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกองทุน โครงการ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจาก
เงินแผ่นดินทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบตั ริ าชการ
หรือการด�ำเนินโครงการใดมีการก�ำหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริง หรือไม่คุ้มค่า ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจ
ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ ให้ทราบถึงข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินพิจารณาด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไป
		 ร่างพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้สง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
และรับทราบแผนในการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส�ำคัญของ
กฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
		 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญคือ
๑. วันบังคับใช้
		 ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒. บทนิยาม
เพิ่มนิยาม ค�ำว่า “สถานประกอบการ” “กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�ำอาง”
และ “คณะกรรมการ” เพื่อก�ำหนดขอบเขตของพื้นที่และภารกิจในการปฏิบัติให้ชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�ำอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เพิ่มส่วนที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�ำอาง
๓.๑ ก�ำหนดให้ อย. มีการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องส�ำอางเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จุ ล นิิ ติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

					๓.๒  ก�ำหนดให้เลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครือ่ งส�ำอางมีอำ� นาจ
ประกาศก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในกระบวนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตเครื่ อ งส� ำ อาง
และการได้มาซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ องค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
๓.๓ ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
เครื่องส�ำอางมีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และก�ำหนดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสูงสุด
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค�ำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�ำอาง
			 ๓.๔  ก�ำหนดให้คา่ ขึน้ บัญชีและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ดั เก็บตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เป็นเงินของ อย.
หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้ใช้จา่ ยเพือ่ วัตถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนด
			 ๓.๕  ก�ำหนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เครื่องส�ำอางประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงินและการจ่ายเงิน
๔. บทเฉพาะกาล
๔.๑ ประกาศที่ออกตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๗/๒๕๕๙
ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องส�ำอางที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้น�ำมาใช้บังคับ
กับส่วนที่ ๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องส�ำอาง และหมวด ๒ การจดแจ้งและการรับจดแจ้ง
เครื่องส�ำอางได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศ
			 ๔.๒ เมือ่ ประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งส�ำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว ให้ประกาศที่ออกตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส�ำอางเป็นอันยกเลิก
ส�ำหรับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัตินั้น ผู้สนใจสามารถ
ติดตามได้ที่ www.soc.go.th เพื่อค้นหามติคณะรัฐมนตรีหรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ท่านผู้สนใจติดตามรับฟังสรุปมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ประจ�ำสัปดาห์ได้ทางวิทยุออนไลน์ nlaradio.senate.go.th ในรายการ “กฎหมายเทีย่ งตรง”
ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
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