สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นฉบับนี้
มีการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ จํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้

๑. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ….
๒. รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๓. การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ
หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด
ตามมาตรา ๗ แห ง พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๕. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….
๖. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
๗. รางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน ของกรมทรัพยากรนํ้า
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ไปเป น ของสํ า นั ก งานทรั พ ยากรนํ้ า แห ง ชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. …. ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอวา
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่ อ ให ส มาชิ ก ได ม าประชุ ม เป น ครั้ ง แรกเป น วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง

๒๙
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓,
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

สวนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตั้งแต
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และโดยที่สภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน
เปนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดังนัน้ ในการประชุมสภาผูแ ทนราษฎรจึงมีวนั เปดและวันปดสมัยประชุม
ดังนี้
ปที่
๑
๒
๓
๔

สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

๒. ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดเวลา ๑๒๐ วันตามสมัย
ประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง จะสิน้ สุดในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงสมควรปดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง ตัง้ แตวนั ที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ
มาเพื่อดําเนินการ

รางพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กํ า หนดให ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให จั ด ตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ไดแก
(๑) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
(๔) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เดิมกําหนดเพียง (๒) – (๔) เทานั้น)
๒. แก ไ ขอํ า นาจของสภาสถาบั น โดยให ส ภาสถาบั น มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
(เดิมมีอํานาจอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทานั้น)
จุ ล นิิ ติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ทัง้ นี้ รางพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว
เปนการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถจั ด การศึ ก ษาสายอาชี ว ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
เตรียมอาชีวศึกษา ไดเพิม่ ขึน้ เพือ่ ใหเปนทางเลือกแกเด็กและเยาวชนในการศึกษาตอจากระดับประถมศึกษา
ตามความสนใจและความถนัดของตน โดยนักเรียนรุน แรกจะจบการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๘๖ คน
ซึง่ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษารวม ๘ แหง ไดแก
(๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน
(๒) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(๔) วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม
(๕) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
(๖) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
(๗) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ
(๘) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
เรือ่ ง การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูแ ละการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ขอ ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติใหความเห็นชอบ
หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ
ใหความเห็นชอบ หรือมีคาํ สัง่ แทนคณะรัฐมนตรี เกีย่ วกับรางพระราชกฤษฎีกาทีต่ อ งดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ในความสัมพันธกบั รัฐสภา สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา ซึง่ มีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัดตามมาตรา ๗
แห ง พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓,
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

สาระสําคัญของเรื่อง คือ
เนื่องจากรางพระราชกฤษฎีกาที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา
สภาผูแ ทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา เชน พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พระราชกฤษฎีกา
ใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เปนตน จะมีระยะเวลาดําเนินการคอนขางจํากัด ประกอบกับ
เปนเรื่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยูแลว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
มอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทน
คณะรัฐมนตรีในเรือ่ งดังกลาวตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ งและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนัน้ เพือ่ ใหการปฏิบตั ริ าชการของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งดังกลาวดําเนินไป
ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบมอบหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี
เกีย่ วกับรางพระราชกฤษฎีกาทีต่ อ งดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกบั รัฐสภา สภาผูแ ทนราษฎร
หรือวุฒสิ ภา ซึง่ มีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตทุกประเภท ตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและตองสง
สําเนาบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงานใหกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน
๒. แกไขระยะเวลาใหใชใบอนุญาตจากไมเกิน ๑ ป เปนไมเกิน ๓ ป นับแตวนั ทีอ่ อกใบอนุญาต
หรือวันที่ไดรับใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
๓. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ เทา ของอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนี้

จุ ล นิิ ติ
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ประเภท
๑. คําขอ
๒. ใบอนุญาตสั่งเขามา
๓. ใบอนุญาตนําเขามา
๔. ใบอนุญาตผลิต
๕. ใบอนุญาตมี
๖. ใบแทนใบอนุญาต

อัตราคาธรรมเนียมปจจุบัน
ฉบับละ ๒๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐ บาท

อัตราคาธรรมเนียมใหม
ฉบับละ ๖๐ บาท
ฉบับละ ๖๐๐ บาท
ฉบับละ ๖๐๐ บาท
ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๖๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๕๐ บาท

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. …. ทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองทีอ่ อกตามรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ตามทีส่ าํ นักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
เสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดคํานิยาม “การกอการราย” และ “พนักงานเจาหนาที่”
“การกอการราย” ใหหมายถึง การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา และกําหนดคํานิยาม “พนักงานเจาหนาที่” โดยกําหนดประเภทและระดับตําแหนง
ของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ และกําหนดใหกอนปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พนักงาน
เจาหนาที่จะตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติกําหนดดวย
๒. กําหนดมาตรการเชิงปองกันการกอการราย
กําหนดอํานาจทัว่ ไปสําหรับพนักงานเจาหนาที่ ในการเขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใ่ ด ๆ
เพือ่ ตรวจคนบุคคลหรือทรัพยสนิ การคนบุคคลหรือยานพาหนะทีม่ เี หตุสงสัยวาเกีย่ วของกับการกอการราย
การยึดหรืออายัดทรัพยสนิ การหามเขา หามใชเสนทางคมนาคม ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ หรือสัง่ อพยพ
การเขาถึงและไดมาซึง่ เอกสารหรือขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการกอการราย การสะกดรอยผูต อ งสงสัย
วาจะกระทําความผิดเกีย่ วกับการกอการราย การปฏิบตั กิ ารอําพราง การเคลือ่ นยายภายใตการควบคุม
การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการกอการราย
๓. กําหนดมาตรการเชิงปราบปรามการกอการราย
กําหนดอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ได ป ระกาศสถานการณ อั น เป น ภั ย คุ ก คามต อ ความมั่ น คงแห ง ชาติ ใ นด า นการก อ การร า ยแล ว
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓,
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วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

ใหมีอํานาจเพิ่มเติมในการควบคุมการเสนอขาวหรือขอมูลขาวสารที่ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตกใจ
หรือหวาดกลัว การออกคําสั่งหามบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา
เปนการออกไปเพื่อเตรียมการหรือเขารวมการกอการราย การออกคําสั่งใหคนตางดาวออกไป
นอกราชอาณาจักรเพือ่ ปองกันการกอการราย และการควบคุมการซือ้ ขาย ใช หรือครอบครองอาวุธ
หรือสิ่งอื่นใดที่อาจนําไปใชในการกอการราย ทั้งนี้ ตองไมเกินสมควรแกเหตุ ไมเกินความจําเปน
และไดสัดสวนกับระดับความรุนแรงและผลกระทบตอประชาชนดวย
๔. กําหนดขอบเขตการบังคับใช เขตอํานาจศาล และสถานะของพนักงานเจาหนาที่
กําหนดใหระเบียบ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และใหการดําเนินคดีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
รวมทั้งกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เ ป น พนั ก งาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕. กําหนดบทกําหนดโทษ
กําหนดใหผูใดที่เปดเผยการไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต ๓ ปถงึ ๕ ป หรือปรับตัง้ แต ๖๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดกระทําการนอกเหนือจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษหนักเปน ๓ เทาที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
รางพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวล
กฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๓ ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม ที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู  แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก อ นเสนอรั ฐ สภาต อ ไป
และใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวารางพระราชบัญญัติรวม ๓ ฉบับนี้ เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จุ ล นิิ ติ
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รางพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
๑.๑ ประมวลกฎหมายยาเสพติด
๑.๑.๑ กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผล
ใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
๑.๑.๒ เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใชบังคับแลว ใหยกเลิกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม 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
๒.๑.๑ กํ า หนดให ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ให มี น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว  า ด ว ย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
๒.๑.๒ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
(คณะกรรมการ ป.ป.ส.) มีหนาทีแ่ ละอํานาจในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวา ดวยการปองกัน
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
๒.๑.๓ กําหนดหนาที่และอํานาจของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนหนวยงานกลาง
ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
๒.๒ การควบคุมยาเสพติด
๒.๒.๑ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการควบคุ ม ยาเสพติ ด มี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ
กําหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
๒.๒.๒ แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน ๕ ประเภท และแบงประเภท
ของวัตถุออกฤทธิ์ออกเปน ๔ ประเภท
๒.๒.๓ กําหนดการอนุญาตเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึง่ หลักเกณฑ
เกีย่ วกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการ ในเรือ่ งตาง ๆ ใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
หรือประกาศ
๒.๒.๔ กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา
และควบคุ ม ยาเสพติ ด โดยกํ า หนดให ค ณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกํ า หนดพื้ น ที่ ใ นการทดลอง
เพาะปลู ก พื ช ที่ เ ป น หรื อ ให ผ ลผลิ ต เป น ยาเสพติ ด ให โ ทษหรื อ อาจใช ผ ลิ ต เป น ยาเสพติ ด ให โ ทษ
หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด
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๒.๓ การตรวจสอบทรัพยสิน
กําหนดใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ มีหนาทีแ่ ละอํานาจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๔ กองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค
เพือ่ ประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยการบริหารและการดําเนินการ
ของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด
๒.๕ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพสังคมแกผูติดยาเสพติด
๒.๕.๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด มีหนาที่
และอํานาจในการกําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
รวมถึงวางแนวทางใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห
ที่จําเปนและเหมาะสม และชวยเหลือสนับสนุนใหผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษาใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได
๒.๕.๒ กํ า หนดให ผู  ก ระทํ า ความผิ ด ฐานเสพยาเสพติ ด หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพื่อเสพ ซึ่งเขารับการบําบัดรักษาแลว พนจากความผิดฐาน
ดังกลาว โดยผูกระทําความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได
๒.๕.๓ กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคมมีหนาที่และอํานาจในการติดตาม
ดูแล ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผเู ขารับการบําบัดรักษา เพือ่ ใหผเู ขารับ
การบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม
๒.๖ ความผิดและบทกําหนดโทษ
กํ า หนดความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให โ ทษและวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ และความผิ ด
เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว
๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๑ ผูรักษาการ
เพิ่ ม รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป น ผู  รั ก ษาการตามกฎหมาย
วาดวยวิธพี จิ ารณาคดียาเสพติด
๓.๒ เพิ่มหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
และเจาพนักงาน ป.ป.ส.
๓.๒.๑ เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
ตามสมควรวามียาเสพติด มีบุคคลผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถาหากปลอยใหเนิ่นชาไป บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ทําลาย หรือสูญหาย
จุ ล นิิ ติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๓.๒.๒ ค น บุ ค คลหรื อ ยานพาหนะใด ๆ ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า มี ย าเสพติ ด
ซุกซอนอยู
๓.๒.๓ คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๒.๔ ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
เกีย่ วกับยาเสพติด
๓.๒.๕ สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๒.๖ ตรวจหรือทดสอบ หรือสัง่ ใหรบั การตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุม บุคคลนัน้
มีสารเสพติดอยูใ นรางกาย
๓.๒.๗ ควบคุมตัวผูถ กู จับกรณีกระทําความผิดรายแรงเกีย่ วกับยาเสพติด
๓.๓ อุทธรณและฎีกา
กํ า หนดให จํ า เลยต อ งมาแสดงตนต อ เจ า พนั ก งานศาลในขณะยื่ น อุ ท ธรณ
ยืน่ คําขออนุญาตฎีกา และยืน่ ฎีกา
๓.๔ การบังคับโทษปรับ
ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครอง (นําไปกําหนดไวในประมวล
กฎหมายยาเสพติด)

รางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทรั พ ยากรนํ้ า กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ไปเป น
ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทรั พ ยากรนํ้ า กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ไปเป น ของสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรนํ้า) รับความเห็น
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหโอนบรรดาหนาที่และอํานาจที่เกี่ยวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจดานการประสานความรวมมือ
กับตางประเทศ ภารกิจการสงเสริมและประสานมวลชน และภารกิจการประสานและบริหารจัดการ
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ลุมนํ้าจากกรมทรัพยากรนํ้า และบรรดาหนาที่และอํานาจของขาราชการ และอัตรากําลังบางสวน
ของกรมทรัพยากรนํ้าดังตอไปนี้ ไปเปนหนาที่และอํานาจของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
หรือของขาราชการ และอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแลวแตกรณี
๑.๑ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะงานทีเ่ กีย่ วกับงานฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมแมนํ้าโขงและคณะกรรมการระหวางประเทศของฝายไทย
และบางสวนของงานติดตอประสานงาน กําหนดทาที เขารวมเจรจา เตรียมการตาง ๆ เกีย่ วกับโครงการ
ความรวมมือ โครงการเงินกู และโครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ ในภาพรวมของประเทศ
๑.๒ สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะงานเกี่ยวกับงานสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยใชกลไกคณะกรรมการลุมนํ้า และงานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของลุ  ม นํ้ า และบางส ว นของงานพั ฒ นาและให ค วามรู  เ พิ่ ม ทั ก ษะแก บุ ค ลากรด า นทรั พ ยากรนํ้ า
และดานอื่น ๆ รวมทั้งรณรงคทําความเขาใจใหแกกรรมการลุมนํ้า บุคลากรของหนวยงานของรัฐ
องคกรผูใชนํ้า และประชาชนทั่วไป ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุมนํ้า
๑.๓ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะงานเกี่ยวกับงานฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และงานจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การของลุ  ม นํ้ า และบางส ว นของงานส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้าและทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
งานพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถ และเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรนํ้า
แก ผู  มี ส  ว นได เ สี ย งานพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และศู น ย เ ครื อ ข า ยข อ มู ล และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้า และงานสงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา
ดานเทคนิค มาตรฐานและกฎเกณฑเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแกหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และใหโอนขาราชการ
และอัตรากําลังบางสวนของกรมทรัพยากรนํ้าตามขอ ๑. รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ อัตรา ดังตอไปนี้ ไปเปนของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
๒.๑ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะสวนงานคณะกรรมการลุม แมนาํ้ โขง
ทุกอัตรา และบางสวนของสวนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ และฝายบริหารงาน
ทั่วไป
๒.๒ สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมการจัดการลุมนํ้าทุกอัตรา
และบางสวนของสวนสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมและพัฒนา
๒.๓ สํานักงานทรัพยากรนํา้ ภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะบางสวนของสวนประสาน และบริหาร
จัดการลุม นํา้ สวนวิชาการ และสวนอํานวยการ

จุ ล นิิ ติ

29-39-MAC6.indd 38

๓๘

8/6/20 5:32 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพือ่ ติดตาม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีชอ งทางใหทา นผูส นใจติดตามรับฟงสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ
ประจําสัปดาหไดทางสื่อออนไลนของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย
ในรายการ “กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา
---------------------------------------
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