
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๕

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี                   
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๑๒ เร่ือง ดังน้ี
  ๑. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ....  
  ๒. รางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ….
  ๓. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  ๔. การดําเนินการเพ่ือรองรับและขับเคล่ือนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ              
การจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
   ๕. รางพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....
   ๖. รางพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
   ๗. รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๘. รางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  ๙. รางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. ....
   ๑๐. ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําใหแทงลูก)
   ๑๑. รางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ
ของขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
   ๑๒. รางพระราชบัญญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบับทีห่มดความจําเปนหรอืซํา้ซอนกบักฎหมายอ่ืน 
พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่สอง พ.ศ. ....

คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชกฤษฎกีาปดประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญั
ประจําปคร้ังทีส่อง พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
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๒๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา
 ๑. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ บญัญตัใิหในปหนึง่ใหมสีมยัประชมุสามญั
ของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพือ่ใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก เปนวันเริม่สมยัประชมุสามญัประจําปครัง้ทีห่น่ึง สวนวนัเริม่สมยั
ประชุมสามัญประจําปครั้งที่สองใหเปนไปตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกา                 
เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม               
พ.ศ. ๒๕๖๒ และโดยทีส่ภาผูแทนราษฎรไดกาํหนดใหวนัที ่๑ พฤศจกิายน เปนวนัเริม่สมยัประชมุสามญั
ประจาํปครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรฐัมนตรไีดมมีตริบัทราบแลว (มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
ดงันัน้ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรจึงมวีนัเปดและวนัปดสมยัประชมุ ดงันี ้

ปที่    สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที ่๑  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๒

๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ – ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓

๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๓ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๔

๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๔  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๔ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๕

๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๖      
 ๒. ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป               
ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกําหนดเวลา ๑๒๐ วันตามสมัย
ประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง ซึง่จะสิน้สดุในวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึสมควรปดประชมุ
รฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง ตัง้แตวนัที ่๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึเสนอรางพระราชกฤษฎกีา
ปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. .... มาเพื่อดําเนินการ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
 รางพระราชบญัญตัติาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. ….

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรบัปรงุแกไขแลว ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหเสนอ
รัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัตินี้เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และใหแจงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรทราบดวย ทัง้นี ้ใหสงความเหน็และขอเสนอแนะ                    
ของคณะกรรมการนโยบายการบรหิารทนุหมนุเวียนไปยงัคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร              
เพื่อประสานการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการของรัฐสภาตอไป
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๗

 รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดปรับปรุงใหเปนไปตามมติที่ประชุมรวมท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครอืงาม) เปนประธาน โดยไดเพิม่บทเฉพาะกาลไวในรางมาตรา ๑๖๖ วรรคทาย เพ่ือเรงรดั
ใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) กําหนดการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชน
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และตัดรางมาตรา ๑๕๒ วรรคสองออก 
ตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ แลว รายละเอยีด
ดังนี้

๑. หนาที่และอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
  กําหนดหนาที่และอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาติไวเชนเดิม แตมีการกําหนด      
บทเฉพาะกาลเพื่อโอนภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก ภารกิจ
ของกองบงัคบัการตาํรวจรถไฟ   ภารกจิเกีย่วกบัการปฏบิตักิารตามกฎหมายเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ภารกิจงานจราจรเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการจราจร
การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใชกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ
โดยฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามกฎหมายไปใหแกสวนราชการหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัภารกจินัน้โดยตรง
รบัไปดําเนนิการ และโอนอัตรากําลงันัน้ไปปฏิบตัหินาทีท่ีเ่ปนภารกิจหลกัของสํานกังานตํารวจแหงชาติ
เพือ่ใหการปฏิบตัภิารกิจของตํารวจสอดคลองกับหนาทีแ่ละอํานาจอยางแทจรงิ และใหบรกิารแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการรับโอนภารกิจไปดําเนนิการ จงึมกีารกําหนดระยะเวลาในการโอนภารกิจแตละภารกิจทีแ่ตกตางกัน 
นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดให ก.ตร. พิจารณาทบทวนหนาที่และอํานาจของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
หรอืขาราชการตาํรวจในสวนทีม่กีฎหมายกาํหนดใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตหิรอืขาราชตาํรวจมหีนาที่
เก่ียวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน โดยหากพิจารณาแลวเห็นวากรณีทีม่คีวามจําเปนตองกําหนด
ใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตหิรอืขาราชการตาํรวจมหีนาทีแ่ละอาํนาจตามกฎหมายดงักลาวไวใหรายงาน
เหตุผลและความจําเปนตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณา
 ๒. การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
   กาํหนดใหในการแบงสวนราชการของสาํนกังานตํารวจแหงชาติอยางนอยตองมหีนวยงาน 
ดงันี ้กองบญัชาการตาํรวจนครบาลและตาํรวจภธูรภาค กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล  และตาํรวจภธูรจงัหวดั 
และสถานีตํารวจ เพื่อใหความสําคัญแกหนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริการ และอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนโดยตรง และกําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตองจัดอัตรากําลังใหแกสถานีตํารวจ
และตํารวจภูธรจังหวัดตามลําดับใหครบถวนตามกรอบอัตรากําลังกอน รวมท้ังไดกําหนดระดับ             
ของสถานีตาํรวจออกเปน ๓ ระดับ ไดแก สถานีตาํรวจทีม่ผีูกาํกับการ และสถานีตาํรวจท่ีมรีองผูกาํกับการ            
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

หรือตําแหนงเทียบเทา โดยคํานึงถึงปริมาณงาน ความหนาแนนของประชากรในเขตรับผิดชอบ 
จาํนวนอตัรากาํลงั และสถานทีต่ัง้ของสถานตีาํรวจ เพือ่เปนการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการใหบรกิาร
แกประชาชน  

๓. การบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ
  กําหนดหลักการในการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจเพ่ือใหเป นไป 
อยางมปีระสิทธิภาพ ดังนี้
   ๓.๑ แบงขาราชการตํารวจออกเปน ๒ ประเภท คือ ขาราชการตํารวจที่มียศ 
และขาราชการตํารวจที่ไมมียศ
   ๓.๒ แบงสายงานออกเปน ๕ กลุมสายงาน คือ กลุมสายงานบริหาร กลุมสายงาน
อาํนวยการและสนับสนนุ กลุมสายงานสอบสวน กลุมสายงานปองกันและปราบปราม และกลุมสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ เพื่อใหเกิดการสรางความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจในแตละ
สายงานและเปนการสรางความกาวหนาในสายงานนั้น ๆ
   ๓.๓ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการแตงตั้งและการเลื่อนตําแหนงไวใหชัดเจน
ในกฎหมายวา การจะแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดจะตองเปนขาราชการตํารวจยศใด 
และเคยดํารงตําแหนงใดมาแลวจาํนวนก่ีป และในการแตงตัง้จะตองคาํนึงถงึความอาวุโสในการดาํรงตาํแหนง 
ความรูความสามารถที่มีผลตอการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนไดรับ และมี
การกําหนดหลักเกณฑการประเมินทีช่ดัเจน เพ่ือเปนการลดการใชดลุพนิิจของผูบงัคบับญัชา และทําให
ขาราชการตํารวจสามารถมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน
   ๓.๔ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการแต งตั้ งและการเลื่อนตําแหน ง
ของสายงานสอบสวนไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหพนักงานสอบสวนสามารถเติบโตกาวหนาในสายงาน 
ตามความรูความสามารถได
   ๓.๕ กําหนดให ข าราชการตํารวจสามารถร องทุกข ต อคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรมขาราชการตํารวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในกรณีที่เห็นวา ตนไมไดรับความเปนธรรมในการเรียง
ลําดับอาวุโส หรือในการแตงต้ัง รวมท้ังกําหนดบทลงโทษผูที่ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสิน
หรอืประโยชนอืน่ใด หรอืแอบอางอาํนาจของบุคคลใด หรอืเรียก รบั ยอมจะรับทรพัยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใด 
หรอืกระทําการใดอันมชิอบ เพือ่ใหมกีารแตงตัง้หรือไมแตงตัง้ผูใดใหดาํรงตําแหนงโดยระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๕ ป
  ๓.๖ กาํหนดหามมใิหสัง่ใหขาราชการตาํรวจทีส่งักดัสถานตีาํรวจ หรอืตาํรวจภธูรจังหวดั
ไปปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการอื่น เวนแตในคําสั่งน้ันจะสั่งใหขาราชการตํารวจอื่นมาปฏิบัติหนาที ่             
ในสถานีตํารวจแทน เพื่อใหความสําคัญแกหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชนโดยตรง นอกจากน้ี หากผูบงัคบับญัชาผูใดรูวา ผูใตบงัคบับญัชาไมมาปฏิบตัริาชการติดตอกนั
เกิน ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูนั้น เพื่อใหการบริหาร
อัตรากําลังที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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๔. คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)
   กาํหนดใหมคีณะกรรมการขาราชการตาํรวจ (ก.ตร.) ทาํหนาทีท่ัง้ในการกาํหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการบริหารราชการตํารวจและกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติใหปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย นโยบาย ยทุธศาสตรชาต ิมตคิณะรฐัมนตร ีและระเบยีบแบบแผน รวมทัง้กาํหนดนโยบาย
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ และจัดระบบราชการตํารวจ กํากับดูแล                  
การแตงต้ังและโยกยายขาราชการตํารวจของผูบังคับบัญชาทุกขั้นตอนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้              
และกฎ ก.ตร. โดยเครงครัด ตลอดจนดูแลการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการตํารวจไปใหสถานีตํารวจ                 
ใหเพยีงพอตอการปฏบิตัหินาที ่และกาํกบัดแูลการจดัสรรงบประมาณใหแกสวนราชการในหนวยปฏบิตั ิ            
ใหเพียงพอ โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล เปนประธานกรรมการ มีกรรมการ
ที่เปนขาราชการตํารวจ ไดแก ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ 
และจเรตํารวจแหงชาติ มีกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๕ คน ไดแก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ ก.พ. อัยการสูงสุด และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 
และมกีรรมการผูทรงคณุวุฒิจาํนวน ๙ คน ทัง้นี ้ไดมกีารกําหนดหลกัเกณฑเก่ียวกับการเลอืกกรรมการ 
ก.ตร. ผูทรงคุณวุฒิไวใหชัดเจนในกฎหมาย รวมท้ังกําหนดหามผูบังคับบัญชาหรือผูใดสั่งการ ขมขู 
หรือชักจูงดวยประการใด ๆ เพื่อใหเลือกหรือมิใหเลือกผูใดผูหน่ึงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปน
หลกัประกันในการไดมาซึง่กรรมการ ก.ตร. ผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามเปนอสิระ โดยปราศจากการครอบงํา
หรือการแทรกแซง
  ๕. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการตํารวจ (ก.พ.ค.ตร.)  
   กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการตํารวจ (ก.พ.ค.ตร.)                
เพือ่เปนทีพ่ึง่ของขาราชการตาํรวจในการปลดเปลือ้งทุกขของขาราชการตาํรวจทีเ่กดิจากผูบงัคบับญัชา    
โดยมีหนาทีแ่ละอํานาจในการเสนอแนะตอ ก.ตร. เพือ่ให ก.ตร. ดาํเนินการจัดใหมหีรอืปรับปรุงนโยบาย   
การบริหารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองรองทุกข และพิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรม ซึ่ง ก.พ.ค.ตร. จะประกอบดวย 
กรรมการจํานวน ๗ คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก 
ก.พ.ค.ตร. และเปนผูซึง่สามารถทาํงานไดเต็มเวลา เพือ่ใหคณะกรรมการดงักลาวมคีวามเปนอิสระจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติและ ก.ตร.
 ๖.  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตํารวจ (ก.ร.ตร.)
   กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตํารวจ (ก.ร.ตร.) มีหนาที่และอํานาจ
พจิารณาเรือ่งรองเรยีนเกีย่วกบัความเดอืดรอนหรอืไมไดรบัความเปนธรรมของประชาชนจากการกระทาํ
หรือไมกระทําการของขาราชการตํารวจอันมิชอบ หรือการประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสม และเสื่อมเสีย
แกเกียรติศักด์ิของตํารวจ กระทําผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
เพือ่เปนกลไกในการปลดเปล้ืองทกุขใหแกประชาชนอันเกิดจากขาราชการตํารวจ โดย ก.ร.ตร. ประกอบดวย 
ประธานและกรรมการซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจากภาคสวนตาง ๆ 
รวมจํานวน ๙ คน และมีจเรตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ
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 ๗. การใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดระบบบริหารงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ    
  กําหนดใหสํานักงานตํารวจแหงชาติจัดระบบบริหารงานใหเหมาะสมกับความจําเปน
ของแตละทองถ่ินและชุมชน และกําหนดใหเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรใหแก
สถานีตํารวจใหใชเพือ่ประโยชนในการปฏิบตัหินาทีข่องขาราชการตํารวจและกิจการในสถานีตาํรวจน้ัน 
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน นอกจากน้ี เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผดิทางอาญา และการรักษาความสงบเรยีบรอยในทองถิน่หรอืชุมชน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
หรือตํารวจภูธรจังหวัดจะจัดใหมีแผนหรือมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ของประชาชนในพืน้ท่ีใหสอดคลองกบัความตองการของแตละทองถิน่หรอืชมุชน โดยในการจดัทาํแผน               
หรือมาตรการดังกลาว ใหหารือรวมกับผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หัวหนาสถานีตํารวจ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน และเม่ือ ก.ตร. และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนหรือมาตรการ
ดังกลาวแลว ใหสํานักงบประมาณและสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนหรือมาตรการดังกลาว

๘. กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา 
   จดัตัง้กองทุนเพ่ือการสืบสวน สอบสวน การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการปฏิบัตหินาที่ของขาราชการตํารวจ
  ๙. บัญชีอัตราเงินเดือน 
   ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการรับเงินเดือน
ของขาราชการตํารวจ โดยตัดอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าในระดับที่ไมไดมีการรับในอัตราน้ันออก แตทั้งนี้                 
ไมไดเปนการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแตอยางใด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

รางพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่โครงการอาหารนักเรยีนในโรงเรยีน พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
  ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 
พ.ศ. .... และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกต              
ของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
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  ๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สาํนกังบประมาณ 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
  ๔. ใหหนวยงานของรฐัถอืปฏบิตัโิดยเครงครดัเกีย่วกบัการจดัตัง้ทนุหมนุเวียน โดยใหดาํเนนิการ
ตามกฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมนุเวียน เพือ่ประโยชนในการรักษาวนิยัการเงินการคลังของภาครัฐ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดนิยามคําวา “กองทุน” “โรงเรียน” “นักเรียน” “อาหาร” “คณะกรรมการ” 
“ประธานกรรมการ” “ผูบริหารกองทุน” และ “รัฐมนตรี”
  ๒. กําหนดใหจัดตั้งกองทุนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียกวา           
“กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
  (๑) แกปญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนอาหาร และสงเสริมภาวะโภชนาการ
ในโรงเรียน 
   (๒) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาหารสําหรับนักเรียนในโรงเรียน 
   (๓) สงเสริมผลผลิตโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 
   (๔) สงเสริมกระบวนการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการ 
   (๕) สงเสริมพัฒนาการดําเนินงานกองทุน 
   (๖) ประชาสัมพันธปญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและการดําเนินงาน              
ของกองทุน
  ๓. กําหนดใหเงินและทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
  ๔. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคณุวฒุจิาํนวนไมเกนิ ๓ คน           
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจากผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ                      
และใหผูบริหารกองทุนเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูบริหารกองทุนแตงตั้งเจาหนาที่กองทุน              
เปนผูชวยเลขานุการ ไมเกิน ๒ คน
  ๕. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที ่ดังนี้
   (๑) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรของกองทุน 
   (๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกําหนด
คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ  ของผูบริหารกองทุนและพนักงานโดยความเห็นชอบ            
ของกระทรวงการคลัง
   (๓) พจิารณาอนมุตัแิผนงบประมาณรายรบัและรายจายประจาํปและแผนการดาํเนนิงาน
ของกองทุน 
   (๔) พิจารณาจัดสรรเงินชวยเหลือหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกโรงเรียนตามระดับอายุ             
ของนักเรียน โดยคํานึงถึงเด็กเล็กและพื้นที่ตามความจําเปนและเหมาะสม ฯลฯ
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  ๖. กาํหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรพัยสนิ หนี ้ภาระผกูพนั พนกังานและลกูจางของกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของกองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียน             
ในโรงเรียนตามพระราชบัญญัตินี้

รางพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม              
พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตักํิาหนดระยะเวลาดาํเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไดตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กรมพระธรรมนูญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ศาล องคกรอัยการ และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกาเปนหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้  
 ๑. กําหนดหลักเกณฑใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดกรอบระยะเวลา             
แลวเสร็จในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินคดี แตทั้งนี้ จะใหเกิดผลกระทบ
ตอความเปนอสิระในการอํานวยความยตุธิรรมหรือการดาํเนนิการโดยสจุรติของบคุคลใดไมได ไมวาทางใด
  ๒. กาํหนดใหหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมจดัใหมรีะบบตดิตามตรวจสอบหรอืแจงความ
คืบหนาของการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ โดยจะตองเปนระบบ                
ที่ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
  ๓. กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดใหมีผู รับผิดชอบเปนการเฉพาะ                
เพื่อรับเรื่องรองเรียนในกรณีที่ผู มีสวนเก่ียวของไดรับความเดือดรอนอันเน่ืองมาจากความลาชา
ในการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม และใหผูรับผิดชอบดังกลาวมีหนาที่ตรวจสอบความคืบหนา
ของการดําเนินงาน และแจงผลการตรวจสอบ รวมทั้งเหตุแหงความลาชาไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ 
พรอมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
  ๔. กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมขอมูลสถิติระยะเวลา               
ของการดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมในแตละขั้นตอน วัดผลการดําเนินงานเทียบกับขั้นตอน                 
และระยะเวลาดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกรอบระยะเวลา พรอมทั้งเผยแพรขอมูลดังกลาว
ใหประชาชนทราบทุกป
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๓๓

  ๕. กาํหนดหลกัเกณฑการตรวจสอบขัน้ตอนและระยะเวลาในการดาํเนนิงานในกระบวนการ
ยุติธรรมวาเปนข้ันตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักนิติธรรม 
ตลอดจนวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดหีรอืไม ในกรณีทีเ่ห็นวาขัน้ตอนและระยะเวลาดังกลาวลาชา            
เกินสมควร ใหมมีาตรการเพือ่พฒันาหรอืปรบัปรงุหนวยงานหรอืระบบการปฏบิตัริาชการของหนวยงาน
โดยเร็ว ซึ่งอยางนอยตองดําเนินการทุก ๓ ป

 รางพระราชบญัญตัสิภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย               
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป รวมท้ังรับทราบแผน                        
ในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ที่ออกตามรางพระราชบญัญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ   
ในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป เพือ่ใหสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยมรีะยะเวลาเตรยีมความพรอม                  
เชน การออกกฎหมายลําดับรอง
  ๒. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “อุตสาหกรรม” เพื่อใหสอดคลองกับการประกอบ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน โดยครอบคลุมถึงการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน                 
และครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
  ๓. แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหครอบคลุม
การสงเสรมิและพัฒนาการประกอบอตุสาหกรรม โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
มิใชเฉพาะการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบอุตสาหกรรมรายใหญเทานั้น
  ๔. แกไขเพิ่มเติมการเรียกช่ือสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยกําหนดให
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอาจจัดใหสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือสงเสริมการประกอบ
อตุสาหกรรมประเภทหรอืชนดิเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนัอยูในกลุมเดยีวกนัได เรยีกวา“กลุมอุตสาหกรรม” 
และอาจจัดใหสมาชิกทีป่ระกอบอุตสาหกรรมหรือสงเสรมิการประกอบอุตสาหกรรมในเขตทองทีเ่ดยีวกนั
หรือใกลเคียงกันอยูในกลุมสมาชิกเดียวกันได เรียกวา “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด”
  ๕. แกไขเพิม่เตมิองคประกอบคณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยกาํหนดให
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีจํานวนไมเกิน ๒๕๑ คน (เดิมกําหนดไวในขอบังคับ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
  ๖. แกไขหลักเกณฑการไดมาซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยกําหนดให
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอาจมาจากผูแทนสมาชิกสามัญซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
ของกรรมการประเภทเลือกตัง้ หรอืมาจากการเลือกกนัเองของกรรมการประเภทเลือกตัง้ โดยกาํหนดให
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตองเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาอุตสาหกรรม
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แหงประเทศไทย ประธานกลุมอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมกันมาแลว
ไมนอยกวา ๒ วาระและตองเปนกรณีที่ดํารงตําแหนงจนครบวาระดวย และกําหนดหลักการเพิ่มเติม
ใหประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีอาํนาจแตงตัง้บคุคลเพ่ือดาํรงตําแหนง เชน รองประธาน 
เลขาธิการ เหรัญญกิ และนายทะเบียน
 ๗. แกไขเพ่ิมเติมใหการนับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยเริ่มนับเมื่อคณะกรรมการมีองคประกอบครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
  ๘. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ แกไขเพ่ิมเติมโดยระบุเหตุการพนจากตําแหนง
ของกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตองเปนกรณีที่ที่ประชุมใหญสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยมีมติใหออก เชน เหตุบกพรองตอหนาที่
  ๙. แกไขเหตุในการพนจากตําแหนงของประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย            
โดยกาํหนดใหพนจากตาํแหนงเมือ่กรรมการประเภทเลอืกตัง้มมีตใิหออกจากตาํแหนงดวยคะแนนเสยีง              
ไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการที่มีอยู
  ๑๐. เพิ่มเหตุการพนจากตําแหนง เชน รองประธาน เลขาธิการ และเหรัญญิกที่ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแตงตั้ง ตองพนจากตําแหนงเมื่อประธานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยพนจากตําแหนง
  ๑๑. กาํหนดใหมกีระบวนการในการแตงตัง้ประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยขึน้ใหม 
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือถูกกรรมการ
ประเภทเลือกตั้งมีมติใหออกจากตําแหนง
  ๑๒. แกไขเพิ่มเติมใหในกรณีกรรมการทั้งคณะพนจากตําแหนง นอกจากพนจากตําแหนง
ทัง้คณะ โดยใหประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย กรรมการ และผูดาํรงตาํแหนงอืน่ทีป่ระธานสภา
อตุสาหกรรมแหงประเทศไทยแตงตัง้ ยงัคงรกัษาการในตาํแหนงเพือ่ดาํเนนิกจิการของสภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทยตอไปเทาที่จําเปน จนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหม
  ๑๓. แกไขเพ่ิมเติมขั้นตอนการกําหนดหรือเปล่ียนแปลงขอบังคับสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ตองไดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยกอน และการกาํหนด
หรือแกไขขอบังคับเก่ียวกับการเลือกต้ังคณะกรรมการ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว 
จึงใหใชบังคับได
  ๑๔.  กาํหนดใหกรรมการประเภทเลอืกตัง้ทีม่อีาวโุสสงูสดุ เปนผูรกัษาการแทนประธานสภา
อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และกาํหนดใหมผีูรกัษาการแทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
โดยมีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในกรณีที่ไมมีผูดํารง
ตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
  ๑๕. กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เปนคณะกรรมการช่ัวคราวในวันเดยีวกนักบัวนัทีร่ฐัมนตรีมคีาํสัง่ใหกรรมการท้ังคณะ            
พนจากตาํแหนง และจะตองดาํเนนิการจดัใหมกีารเลอืกตัง้และแตงตัง้คณะกรรมการชดุใหมภายใน ๖๐ วนั
นับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราว
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๓๕

รางพระราชบญัญตัอิาหาร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แลวใหสงคณะกรรมการประสานงาน             
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  ๑. กาํหนดใหพระราชบญัญตันิีม้ผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป
  ๒. ยกเลิกบทนิยามคําวา “อาหารควบคุมเฉพาะ” “ตํารับอาหาร” และ “โรงงาน”              
และเพิม่เตมินยิามคาํวา “วตัถสุมัผสัอาหาร” “เอกสารกํากบัอาหาร” “ขอความ” “โฆษณา” “สถานที”่ 
“กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร” และ “เลขาธิการ” เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  ๓. กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดกลุมอาหาร ไดแก อาหารควบคุมเฉพาะ 
อาหารควบคมุ และอาหารจดแจง กาํหนดอาหารทีต่องประเมนิความปลอดภยั และกําหนดหลกัเกณฑ
การใชวัตถุสัมผัสอาหาร การจําหนายอาหาร การขนสง และการโฆษณา
  ๔. แกไขเพิม่เตมิหนาทีแ่ละอํานาจของคณะกรรมการอาหารใหสอดคลองกบัการแกไขอาํนาจ
ของรัฐมนตรีในการกําหนดกลุมอาหาร และแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนง คุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่อยู ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  ๕. กําหนดใหสถานท่ีผลิตอาหารตองขอใบอนุญาตผลิตอาหารเพ่ือจําหนาย แกไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารเพื่อจําหนาย กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
แกไขใบอนุญาตและการขอผอนผัน การขอตอใบอนุญาต
 ๖. เพิ่มหมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณาอนุญาต
   ๖.๑ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจขึ้นบัญชีผูเชี่ยวชาญ 
องคกรผูเชีย่วชาญ หนวยงานของรัฐ หรอืองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ ซึง่ทาํหนาทีใ่นการประเมิน
เอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ
อาหาร
   ๖.๒ กาํหนดใหเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อาหาร มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดมาซึ่งผูเช่ียวชาญ 
องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ
   ๖.๓ กาํหนดใหรฐัมนตรโีดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการมอีาํนาจประกาศกาํหนดอตัรา
คาขึ้นบัญชีสูงสุดและคาขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ              

25-44-MAC6.indd   3525-44-MAC6.indd   35 5/18/21   1:36 PM5/18/21   1:36 PM

creo




๓๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

หรอืองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้อตัราคาใชจายสงูสดุและคาใชจายทีจ่ะจดัเก็บ
จากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาหาร
   ๖.๔ กําหนดใหคาขึ้นบัญชีและคาใชจายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนเงิน
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน และใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนด
  ๗. กาํหนดใหผูรบัอนุญาตผลิตเพ่ือการสงออกตองจัดทาํขอมลูเก่ียวกับอาหารน้ันใหผูอนญุาต 
และตองจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ รวมทั้งกําหนดหามจําหนายอาหาร
เพื่อการสงออกในราชอาณาจักร
  ๘. กําหนดการควบคุมอาหารเสื่อมคุณภาพ แกไขเพิ่มเติมลักษณะของอาหารปลอม            
และอาหารผิดมาตรฐาน และแกไขเพ่ิมเติมหนาที่และอํานาจของผูอนุญาตเก่ียวกับการออกคําสั่ง             
เพื่อควบคุมอาหาร และประกาศผลใหประชาชนทราบ
  ๙. กาํหนดมาตรการควบคมุอาหารในแตละกลุม โดยกาํหนดใหอาหารเฉพาะตองขึน้ทะเบยีน 
อาหารควบคุมตองแจงรายการ และอาหารจดแจงตองจดแจง และกําหนดการขอรับใบแทนใบสําคัญ
ของอาหารดังกลาว รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการและการแกไขเปลี่ยนแปลงใบสําคัญ
การจดแจง รวมทั้งกําหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร กําหนดหลักเกณฑการโฆษณา 
และกําหนดใหการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารตองไดรับใบอนุญาต
  ๑๐. แกไขเพ่ิมเติมหนาทีแ่ละอํานาจของพนักงานเจาหนาทีเ่ก่ียวกับการยึดหรืออายัดอาหาร 
ภาชนะบรรจุ หรอืวตัถสุมัผสัอาหารท่ีมเีหตสุงสยัวาอาจไมปลอดภยัตอผูบรโิภค อาหารไมบรสิทุธิ ์อาหารปลอม 
อาหารผิดมาตรฐาน หรืออาหารเสื่อมคุณภาพ
  ๑๑. กาํหนดใหผูอนญุาตมีอาํนาจส่ังทาํลายหรือดาํเนินการส่ิงทียึ่ดหรืออายัดไว ตามระเบียบ
ทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการ รวมทัง้กาํหนดใหผูอนญุาตมอีาํนาจสัง่พกัใช
ใบอนญุาตครัง้ละไมเกนิ ๑๒๐ วนั หรอืกรณทีีม่กีารฟองรองตอผูรบัอนญุาตตอศาลวาไดกระทาํความผดิ 
และมอีาํนาจสัง่เพกิถอนใบอนุญาตในกรณีผูรบัอนญุาตกระทําความผิดหรือผูรบัอนญุาตไดกระทําความผิด
และเคยสั่งพักใชใบอนุญาตซึ่งกระทําผิดนั้นอีกภายใน ๓ ปนับแตถูกพักใชใบอนุญาต
  ๑๒. กําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย            
มอีาํนาจเปรยีบเทยีบปรบัผูกระทาํความผดิกรณทีีม่โีทษปรบัสถานเดยีว หรอืมโีทษจาํคกุไมเกนิ ๖ เดอืน 
และแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษตามระดับการควบคุมอาหารในแตละกลุม เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกบัสภาพเศรษฐกจิในปจจบุนัยิง่ขึน้ รวมทัง้แกไขเพิม่เตมิอัตราคาธรรมเนยีมทายพระราชบญัญัติ
  ๑๓. บทเฉพาะกาล
    ๑๓.๑ กาํหนดใหใบอนญุาตผลิตอาหารท่ีออกตามพระราชบัญญตัอิาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และยังมีผลใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
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๓๗

    ๑๓.๒  กาํหนดใหคาํขออนญุาต คาํขอขึน้ทะเบยีนตาํรบัอาหาร คาํขอประเมนิเอกสาร
วิชาการ หรือคําขอใดที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยูในระหวาง
การพิจารณา ใหถือเปนคําขอตามพระราชบัญญัติน้ี และหากมีคําขอดังกลาวแตกตางไปจากคําขอ                  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขอใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได
    ๑๓.๓  กําหนดใหดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒ ปนบัแตวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั หากไมสามารถดาํเนนิการได ใหรฐัมนตรรีายงานเหตผุล           
ที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

รางพระราชบญัญตัวิาดวยการปรบัเปนพนิยั พ.ศ. ....

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป โดยใหแจงประธาน
รัฐสภาทราบดวยวา รางพระราชบัญญัตินี้ไดตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งรับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง                         
กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  กําหนดใหมีกฎหมายกลางในการพิจารณาและกําหนดมาตรการสําหรับผูที่ฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไมใชความผิดรายแรง โดยเรียกมาตรการใหมนี้วา “การปรับเปนพินัย” 
ซึ่งกําหนดใหผูกระทําความผิด ตองชําระเงินคาปรับตามท่ีกําหนด โดยการปรับนั้นมิใชเปนโทษปรับ                   
ทางอาญา รวมท้ังไมมีการจําคุกหรือกักขังแทนการปรับ ตลอดจนไมมีการบันทึกลงในประวัติ
อาชญากรรม ทัง้นี ้การนาํการปรับเปนพนิยัมาใชแทนโทษปรบัทางปกครอง เพือ่ใหระบบการลงโทษปรับ
ในกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
  ๑. กาํหนดบทนยิามคาํวา “ปรบัเปนพนิยั” หมายความวา สัง่ใหผูกระทาํความผดิทางพนิยั
ตองชําระคาปรับเปนพินัยไมเกินที่กฎหมายกําหนด
  ๒. กาํหนดบทนยิามคาํวา “ความผดิทางพนิยั” หมายความวา การกระทาํหรอืงดเวนกระทาํ
อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎหมายนั้นบัญญัติใหตองชําระคาปรับเปนพินัย
  ๓. คาปรับเปนพินัย คือ เงินคาปรับที่ตองชําระใหแกรัฐ ซึ่งเปนมาตรการทางกฎหมาย          
ที่จะนํามาใชแทนโทษทางอาญาสําหรับผูกระทําความผิดไมรายแรงและโดยสภาพไมกระทบตอ
ความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดีของประชาชนอยางรายแรงหรอืไมกระทบตอสวนรวมอยางกวางขวาง
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  ๔. กําหนดใหความผิดทางพินัยมีการชําระคาปรับเปนพินัยตามจํานวนเงินที่เจาหนาที่
ของรฐัหรอืศาลกาํหนดเทาน้ัน ไมมกีารจาํคุกหรอืกักขงัแทนคาปรบั ตลอดจนไมมกีารบนัทึกลงในประวตัิ
อาชญากรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองและไดสัดสวนกับการกระทําความผิดที่ไมรายแรง
  ๕. กําหนดหลักการพิจารณาความผิดทางพินัย โดยกําหนดใหนําบทบัญญัติในภาค ๑ 
บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป เฉพาะหมวด ๒ การใชกฎหมายอาญา             
หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด และหมวด ๖ ตัวการ
และผูสนับสนุนแหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับแกการปรับเปนพินัยโดยอนุโลม
  ๖. กาํหนดหลักการพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพความผิดและกําหนดคาปรับใหเหมาะสม
กับฐานะของผูกระทําความผิด โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบตอชุมชนหรือสังคม 
ผลประโยชนทีผู่กระทาํความผดิหรอืบคุคลอืน่ไดรบัจากการกระทาํผดิทางพนัิย และสถานะทางเศรษฐกจิ
ของผูกระทําความผิดดวย โดยจะใหผอนชําระเปนรายงวดก็ได
  ๗. กาํหนดใหศาลส่ังใหผูกระทําความผิดทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน
แทนคาปรับไดในกรณีผูกระทําความผิดไมอยูในฐานะที่จะชําระคาปรับได
  ๘. กรณทีีผู่กระทาํความผิดไดกระทาํความผิดเพราะเหตุแหงความยากจนหรือเพราะความจําเปน 
ศาลจะกําหนดคาปรับเปนพินัยตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดหรือจะวากลาวตักเตือนโดยไมปรับ
เปนพินัยเลยก็ได
  ๙. กําหนดให “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดแกเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
การบงัคบัใชกฎหมายเปนผูมอีาํนาจปรบัเปนพนิยั รวมทัง้มหีนาทีแ่ละอาํนาจในการแสวงหาขอเทจ็จรงิ
และรวบรวมพยานหลกัฐานเกีย่วกบัการกระทาํความผดิ แตมไิดกาํหนดใหมอีาํนาจจบักมุ หรอืควบคมุตวั
ผูกระทําความผิดแตอยางใด และเมื่อมีการชําระคาปรับเปนพินัยภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว 
ใหความผิดทางพินัยเปนอันยุติ
  ๑๐. ในกรณทีีไ่มมกีารชาํระคาปรบัเปนพนิยัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหเจาหนาทีข่องรฐั
สรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน และสงสํานวนใหพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการฟองคดี
ตอศาลตอไป
  ๑๑. กําหนดใหศาลจังหวัดเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีความผิดทางพินัย 
และกาํหนดใหวธิพีจิารณาคดเีปนไปตามขอบงัคบัของประธานศาลฎกีา รวมทัง้กําหนดใหผูกระทาํความผดิ 
มีสิทธิอุทธรณคําพิพากษาไดเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น และคําพิพากษาของศาลช้ันอุทธรณ               
ถือเปนที่สุด
  ๑๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษา
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการเสนอแนะ
การออกกฎกระทรวงและระเบียบ
  ๑๓. กําหนดบทบัญญัติการเปลี่ยนโทษปรับทางปกครองและโทษอาญาเปนการปรับ             
เปนพินัย ดังนี้
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๓๙

    ๑๓.๑ การเปล่ียนโทษทางปกครองเปนโทษปรับเปนพินัย กําหนดใหเปลี่ยนโทษปรับ
ทางปกครองตามกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบงัคบัเปนความผดิทางพนัิยทัง้หมด 
แตไมรวมถึงโทษปรับทางปกครองท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน และการปรับที่เปนมาตรการในการบังคับทางปกครอง
    ๑๓.๒  การเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียว แบงออกเปน 
    ๑) กฎหมายที่ใหเปลี่ยนเปนความผิดทางพินัยเมื่อพนกําหนด ๓๖๕ วัน            
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     ๒)  ในกรณทีีก่ฎหมายทีห่นวยงานยงัไมพรอมใหเปลีย่นเปนความผดิทางพนิยันัน้ 
ไดกาํหนดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเปล่ียนเปนความผิดทางพินยัเม่ือหนวยงานน้ันมคีวามพรอม

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ความผดิฐานทาํใหแทงลกู)

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้
 ๑. รบัทราบขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิ
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทําใหแทงลูก)
  ๒. ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเหตุผลของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เปนเหตผุลของรางพระราชบัญญตัใินเรือ่งน้ีในการประกาศ  
ราชกิจจานุเบกษาตอไป
  ๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณา
รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ    
สาํนกังบประมาณ แพทยสภา และหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่พจิารณาศกึษาแนวทางและความเหมาะสม            
ของขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกลาว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการ               
ในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
  ท้ังนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอวา ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร          
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐาน
ทําใหแทงลูก) ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวบางประการ และท่ีประชุมไดลงมติ
เห็นชอบดวยกับขอสังเกตนั้น โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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  ๑. เห็นควรเสนอใหมีการปรับถอยคําเพื่อใหสอดรับกับคําวินิจฉัยและขอเสนอแนะ              
ของศาลรัฐธรรมนูญ จึงเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับถอยคําในสวนของเหตุผลประกอบ                     
รางพระราชบัญญัติในตอนทายของเหตุผลบรรทัดที่ ๒ จากลาง ดังนี้
   “รวมทั้งเพิ่มเหตุยกเวนความผิดฐานทําใหแทงลูกตามมาตรา ๓๐๕ ใหสอดคลอง
กับคําวินิจฉัยและขอเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  
มากยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
  ๒. ขอบงัคบัแพทยสภาวาดวยหลกัเกณฑการปฏิบตัเิกีย่วกบัการยตุกิารตัง้ครรภทางการแพทย 
ตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ สามารถนาํมาใชบงัคับ
ไดบางสวน จงึเหน็ควรใหแพทยสภามกีารปรบัปรงุขอบงัคบัในสวนทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หาของมาตรา ๓๐๑ 
และมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีการแกไขโดยเรงดวน นอกจากน้ี แพทยสภา
ควรประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของมาตรา ๓๐๕ (๕)
  ๓. หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนการปรึกษาทางเลือกตามมาตรา ๓๐๕ (๕) ที่กระทรวง
สาธารณสุขจะประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน คอืกาํหนดมาตรการการบรกิารและการสือ่สาร
ที่ชัดเจน โดยใหศูนยบริการภาครัฐทุกแหงจัดใหมีบริการปรึกษาทางเลือกและแกไขปญหาอยางทั่วถึง 
การยุติหรือไมยุติการต้ังครรภ ระบบการสงตอ และการดูแลอยางตอเน่ือง เพื่อชวยเหลือดูแลผูหญิง
ที่มารับบริการใหสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก
  ๔. กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา
บริการสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุที่เก่ียวของกับการยุติการต้ังครรภของผูหญิงอยางปลอดภัย                     
ใหมคีวามชดัเจนและรอบดานตามมาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ โดยจดัใหมศีนูยบรกิารในโรงพยาบาล           
ของรฐัอยางนอยจงัหวดัละ ๑ แหง กาํหนดใหมกีารประชาสัมพนัธนโยบายและมาตรการน้ีอยางกวางขวาง 
และจัดใหมีสายดวนใหบริการขอมูลเรื่องการตั้งครรภไมพรอม
  ๕. ระบบการปรึกษาทางเลือกตามมาตรา ๓๐๕ ตองเปดโอกาสใหผูหญิงมีสิทธิที่จะขอรับ
การปรึกษาทางเลือก และการชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหา และการจัด
สวัสดิการสังคมไดดวย ทั้งนี้ หนวยงานที่ใหการปรึกษาทางเลือก หมายรวมถึงองคกรประชาสังคม
ที่ทาํงานดานนี้ดวย
  ๖. รัฐบาลควรดําเนินการโดยองครวมซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ชวยเหลือดูแลผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอมและตัดสินใจตั้งครรภตอตั้งแตการฝากครรภ การคลอด 
การดูแลหลังคลอด การเลี้ยงดูทารกใหเติบโตและไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
  ๗. มาตรา ๓๐๑ ไมเอาผิดกับหญิงซึ่งทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนแทงลูก
ขณะมีอายคุรรภไมเกนิ ๑๒ สปัดาห โดยไมมเีงือ่นไขใด ๆ หญงิจงึอาจทาํใหตนเองแทงลกูดวยวธิกีารใด ๆ 
ซึ่งไมไดอยูภายใตการดูแลรักษาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมได อันอาจเปนชองทางใหมีการซ้ือยา
ทีผ่ดิกฎหมายมาใชเองหรอืทาํแทงเถือ่น ดงันัน้ หนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของจงึสมควรกาํหนดมาตรการ
ควบคุมการจําหนายยาท่ีผิดกฎหมายและดําเนินการกับหมอเถ่ือนหรือคลินิกเถ่ือนอยางจริงจัง                         
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๔๑

ในขณะเดียวกันควรสงเสริมใหหญงิเขาสูระบบบริการสาธารณสุขและอํานวยความสะดวกในการเขาถงึยา             
ที่มีคุณภาพเพื่อใหการยุติการตั้งครรภเปนไปอยางปลอดภัย และควรมีการเผยแพรความรูท่ีถูกตอง             
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบดวย
  ๘. การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในครั้งนี้ สวนหนึ่งเปนการแกไขปญหา            
การตั้งครรภไมพรอมดวยการยุติการตั้งครรภ ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น ทุกภาคสวน
จึงควรรวมมือกันอยางแข็งขันดวยการดูแลเอาใจใสบุคคลในครอบครัว และใหความรูความเขาใจ
เรื่องเพศศึกษารอบดานในสถานศึกษา จัดใหมีการคุมกําเนิดอยางจริงจังและทั่วถึง
  ๙. รัฐบาลควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกป
ตามขอสังเกตแนบทายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอตอคณะกรรมการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขจะจัดต้ังข้ึนตามคําแนะนําของแพทยสภาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
  ๑๐. คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวของในสภาผูแทนราษฎรแตละคณะ ควรมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของตามขอสงัเกตแนบทายรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

รางพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิประจาํตาํแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ  
ของขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
  ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชน              
ตอบแทนอ่ืน ๆ ของขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหตรวจพิจารณารวมกับรางพระราชกฤษฎีกา
ระเบียบขาราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ในคราวเดียวกัน ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ. 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
  ๓. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สาํนกังาน ก.พ. สาํนกังาน ก.พ. 
ในฐานะฝายเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบคุลากรภาครฐั 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
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๔๒

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

 รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  เปนการกาํหนดอตัราเงนิเดอืน อตัราเงนิประจาํตาํแหนง การใหไดรบัเงนิเดือนการใหไดรบัเงนิ
ประจําตาํแหนง การใหไดรบัเงินเพ่ิมพเิศษสําหรับตาํแหนงทีป่ระจําอยูในตางประเทศหรือทีม่เีหตุพเิศษ 
เงนิเพ่ิมผูชาํนาญงานและเงินเพ่ิมอืน่ เงนิชวยเหลือ เงนิเพ่ิมคาครองชีพชัว่คราวของขาราชการพลเรือน
กลาโหมตามประเภทตําแหนง สายงาน และระดับที่กําหนดไว ไดแก ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 
ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร ประเภทสอนและวิจัย และกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น ๆ

 รางพระราชบญัญตัยิกเลกิกฎหมายบางฉบบัทีห่มดความจาํเปนหรอืซํา้ซอน         
กบักฎหมายอ่ืน พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญตัยิกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่มดความจําเปน
หรอืซํา้ซอนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป และมอบหมายใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และกระทรวงมหาดไทยรับขอเสนอ
ของคณะกรรมการดําเนินการปฏิรปูกฎหมายในระยะเรงดวนทีใ่หยกเลกิพระราชบัญญตัสิาํหรบัรกัษาชางปา 
พระพทุธศกัราช ๒๔๖๔ และพระราชบญัญติัสาํหรบัรกัษาชางปา (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๓  ไปประกอบ
การพิจารณาในคราวเดียวกันดวย 

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ  
 ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน รวม ๗ ฉบับ ไดแก
  ๑. พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก พุทธศักราช ๒๔๙๗
  ๒. พระราชกําหนดควบคุมและดําเนินงานภารธุระการทําเหมืองแรทองคํา พทุธศักราช ๒๔๘๓
  ๓. พระราชบัญญัติสงเสริมกิจการไฟฟา พุทธศักราช ๒๔๘๔
 ๔. พระราชบญัญตักิาํหนดวธิปีฏบิตัแิกบคุคลซึง่เผยแพรขาวอนัเปนการทาํใหเสยีสมัพนัธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช 
๒๔๘๘
  ๕. พระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับการคากําไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑
  ๖. พระราชบัญญัติจัดการฝกและอบรมเด็กบางจําพวก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑
  ๗. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
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๔๓

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย             
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
  ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                
ตรวจพิจารณา โดยใหนําไปรวมพิจารณากับรางพระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๔ เมษายน ๒๕๖๐) ซึ่งอยูระหวาง
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในคราวเดียวกัน โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  ๑. แกไขความหมายของคํานยิาม “ผูอนญุาต” จากเดิม หมายความวา ปลดักระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เปน “ผูอนุญาต หมายความวา อธิบดีกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย”
  ๒. กาํหนดใหเพิม่คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามทัว่ไป และคณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามเฉพาะ
ของกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิรวมถึงเพ่ิม “คณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒุ”ิและกําหนดหนาที่
และอาํนาจของคณะกรรมการสรรหา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้ง
    ๓. กําหนดใหเพิ่มกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม             
ภมูปิญญาการแพทยแผนไทยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหองคประกอบของคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทยมีองคประกอบเทาทีเ่หลืออยู กรณียงัไมมกีารแตงตัง้กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
  ๔. แกไขเพิ่มเติมหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยในการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการคัดคานการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยสวนบุคคลหรือของชุมชน

25-44-MAC6.indd   4325-44-MAC6.indd   43 5/18/21   1:36 PM5/18/21   1:36 PM

creo




๔๔

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

  ๕. แกไขเพิ่มเติมการนําตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตํารับยาแผนไทยของชุมชน                
ไปขออนุญาตตามกฎหมายอื่น เชน การนําไปขอจดแจง การแจงรายละเอียด หรือการขอข้ึนทะเบียน                
และขออนุญาตผลติผลติภณัฑสมนุไพรตามกฎหมายวาดวยผลติภณัฑสมนุไพรเพ่ิมเตมิ จากเดิมทีก่าํหนด
ไวเฉพาะการขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายวาดวยยา จะตองยื่นคําขอรับอนุญาต                    
การใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ                           
ในพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๖. กาํหนดบทเฉพาะกาล เนือ่งจากมกีารแกไขเพิม่เตมิหลกัการบางประการตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองและสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสามารถใชบงัคบัตอไปไดเทาทีไ่มขัด
หรือแยงกับกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมนี้

  สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพื่อติดตาม                
การพจิารณารางพระราชบัญญตั ินอกจากน้ี ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี
ประจาํสัปดาหไดทางส่ือออนไลนของวุฒสิภา Senate Media Society - สือ่ดจิทิลัวฒุสิภาไทย ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา   

     --------------------------------------- 
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