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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื ่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย
 พ.ศ. ....
	 คณะรั ฐมนตรี รั บทราบความเห็นของสำ นักงานคณะกรรมการการ เลื อกตั ้งท ีใ่ห้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว	 	 โดยมีสาระ	
สำคัญ	ดังต่อไปนี้	
	 ๑)	 กำหนดให้การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อรวมกันไม่น้อย
กว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 และการเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื ่อรวมกันไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 โดยผู ้มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอร่างพระราชบัญญัติและญัตติ
ขอแก้ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งอยู ่ในวันทีย่ ืน่คำร้องขอต่อประธานรัฐสภา
ทัง้นี	้	ในการเขา้ช่ือเสนอรา่งพระราชบัญญัตหิรอืญตัตขิอแกไ้ขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู	ตอ้งมีผู้รเิริ่มซึ่งเปน็ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 ดำเนินการแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเป็นหนังสือ	 พร้อมด้วย
ร่างพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รวมทัง้บันทึกประกอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและรายชื่อของผู้ริเริ ่มพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบ	
	 เมือ่ได้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบแล้ว	 หากผู้ริเริ ่มประสงค์ทีจ่ะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว	 ก็ยังสามารถกระทำได้ภายในระยะเวลาก่อนท่ีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังลงลายมือช่ือเข้าร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม	 โดย
ผูร้ิเริ ่มต้องจัดส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและบันทึกประกอบ
ที่แก้ไขใหม่นั้นแก่ประธานรัฐสภาพร้อมหนังสือแจ้งด้วย		 	
	 ๒)	 กำหนดให้ผ ูร้ิ เริ ่มสามารถดำเนินการชักชวนผู ้มีสิทธิ เลือกตั ้งเพื ่อเข้าชื ่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้	 โดยเอกสารการลงลายมือชื่อของ
ผู้มีสิทธเิลือกต้ังทุกแผ่นต้องปรากฏขอ้ความใหผู้้ลงลายมือชื่อไดท้ราบวา่เปน็การลงลายมอืชื่อเพื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติใดหรือญัตติขอแก้ไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื ่องใด	 ตลอดจนสถานทีใ่นการ
ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พร้อมทัง้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ลงลายมือชื่อด้วย 
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 ท้ังน้ี	 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติได้จำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
หรือกรณีการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ก็ให้ผู้ริเริ่ม
ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อประธานรัฐสภาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื ่อง ร่างพระราชบัญญัต ิควบคุมการใช้สารและว ิธ ีการ
 ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทาง
การกีฬา	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา	โดยให้รบัความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย		แลว้สง่ให้
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา
อันประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 เป็นประธาน	 กรรมการโดยตำแหน่ง	
จำนวน	 ๑๐	 คน	 และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๓	 คน	 แต่ไม่เกิน	 ๕	 คน	 ตลอดจน
กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	และได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สาร
และวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	 ในการกีฬาแห่งประเทศไทย	 เพื่อทำหน้าทีใ่ห้บริการทางวิชาการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาและป้องกัน
การควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	ส่งเสริม	และสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกัน
การใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬาทัง้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	 อีกทัง้กำหนดให้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา	และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโทษ	ซึ่งมีอำนาจลงโทษนักกีฬาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 คณะอนุกรรมการพิจารณาโทษ	 และคณะ
อนุกรรมการวินิจฉัยฯ	ผู้อำนวยการ	พนักงานเจ้าหน้าที่	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
ตลอดจนได้กำหนดบทลงโทษทางปกครอง	 โทษทางอาญาของบุคคลผู้ใช้สารเคมีหรือวิธีการต้องห้าม
ทางการกีฬาไว้ด้วย

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	 (ฉบับที	่ . .)	 พ.ศ.	 ....	
ท ีค่ณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้ม ีมติอน ุม ัติหลักการ 	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน
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นิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 ซึ ่งมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไข	
เพิ่มเติมองค์ประกอบ	 คุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 และวิธีการประชุม
ของคณะกรรมการความลับทางการค้า	ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
 

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุม ัติหลักการร่างพระราชบัญญั ติ วิชาชีพการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 . . . .	
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้มีสภาการสาธารณสุข	 อันประกอบด้วย
สามัญสมาชิกและสมาชิกกิตติมศักดิ์	 	 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่
ตามท่ีกำหนด	และใหมี้คณะกรรมการสภาการสาธารณสขุ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ	หลกัเกณฑ์	
วิธีการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาการสาธารณสุข	อุปนายก	เลขาธิการ	รองเลขาธิการ	
วิธีการถอดถอนเลขาธิการ	 รองเลขาธิการและตำแหน่งอืน่	 ๆ	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง	 ตลอดจนอำนาจหน้าท่ีและองค์ประชุมคณะกรรมการ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน	 การออกใบอนุญาต	 อายุใบอนุญาต	 การต่ออายุใบอนุญาต	
การออกใบแทนใบอนุญาต	 การออกหนังสืออนุมัติ	 การออกวุฒิบัตรหรือหนังสือแสดงวุฒิ	 ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา	 กล่าวโทษ	 การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสอบสวน	
และบทลงโทษ	กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขประพฤติผิดจรรยาบรรณ	และกำหนดห้ามผู้ซึ่ง
มิไดเ้ป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขทำการประกอบวชิาชพีสาธารณสขุ	เวน้แตเ่ขา้ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการให้มีสมาชิกสภาการสาธารณสุขและการให้นำ 
กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมในส่วนทีเ่กี่ยวกับ
วิชาชีพการสาธารณสุข	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	

 เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการ
 ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ดำเนินการ	
ต่อไปได้	โดยมีสาระสำคญั	คอื	ไดก้ำหนดคำนิยามคำวา่	“วธิกีารแบบปลอดภยั”	“ทรพัย์สนิสารสนเทศ”	และ	
“ความม่ันคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ”	เปน็ตน้	และไดก้ำหนดระดบัความปลอดภยั	และขอบเขต
ของวธิกีารแบบปลอดภยัสำหรบัการทำธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์	ตลอดจนกำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
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ประกาศกำหนด	 และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการแบบปลอดภัย
ตามพระราชกฤษฎีกานี	้ และประกาศทีอ่อกตามพระราชกฤษฎีกานี	้ รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง	
อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา	 ๒	 ปี	 นับแต่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ	 แล้วให้จัดทำรายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป		
  

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื ่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที	่ ๒)		
เรื่อง	 	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ตามทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	 โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที	่ ๒)	 เห็นควรให้มีการทบทวน
หลักการของร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 	 โดยปรับ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ	 หรืออาจต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางขึ้น
ดำเนินการเรื ่องนีเ้ป ็นการเฉพาะ	 เพื ่อศึกษาและเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนทัง้ระบบ
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ	 สถานภาพของตำแหน่งและการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่
ระบบการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั	โดยสมควรมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งรว่มกนัพจิารณาแนวทาง
ทีเ่หมาะสมต่อไป	 	 ทั้งนี้	 ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที	่ ๒)	
ไปดำเนินการรว่มกบัสำนักงาน	ก.พ.	สำนักงาน	ก.พ.ร.	และคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาตติอ่ไป
   

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
 และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนแทนการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพ
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เยาวชน	 ซึ่งจะต้องเปลีย่นแปลงชื่อและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย	โดยใหก้ระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงการคลงัไปพจิารณากำหนดรายละเอียดเก่ียวกบั
การให้สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงสถาบันจาก
ผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ	 และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อไป	 แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	 พ.ศ.	 ....	 ตามท่ีกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ	 โดยให้แยกเป็นพระราชบัญญัติต่างหากจากพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยเร็ว
โดยให้รับความเห็นของส ่วนราชการท ีเ่กี ่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา					
ต่อไป	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ		และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา		โดยให้รับ
ความเหน็ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวขอ้งไปประกอบการพจิารณาดว้ย		แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงาน	
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา		ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป		โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 ๑)	 กำหนดให้การผลิตอากาศยาน	 ส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน	 ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ
และบริภัณฑ์ท่ีผู้ผลิตไม่ขอรับใบสำคัญสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกอากาศยาน	 หรือหนังสือ
รับรองความสมควรเดินอากาศสำหรับการส่งออกซ่ึงส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน	 ช้ินส่วน
รับรองคุณภาพหรือบริภัณฑ์	ให้กระทำไดโ้ดยไมต่อ้งขอรบัใบอนุญาตผลติ	แตต่อ้งแจ้งเก่ียวกับการจัดตั้ง
โรงงาน	 ประเภทผลิตภัณฑ์	 ปริมาณการผลิต	 และรายงานเสนอต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
	 ๒)	 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจออกประกาศกำหนดกรณียกเว้น
บทบัญญัติว่าด้วยการลงทุนขั ้นต่ำให้กับผู ้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานซึ่งต้องเป็นของบุคคล
ผูม้ีสัญชาติไทย	 และยกเว้นอำนาจการบริหารกิจการทีต่้องอยูภ่ายใต้การควบคุมผู้มีสัญชาติไทย	
ท้ังน้ี	 หากมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นหลักเกณฑ์เร่ืองทุนของผู้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
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ซึ่งต้องเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๑	 ของทุนทัง้หมดนั้น	 	 ให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจยกเว้นการลงทุนขั้นต่ำของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้ไม่เกินขั้นต่ำทีก่ำหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกา
	 	 ๓)		กำหนดใหก้ารผลิตอากาศยานท่ีมีความจำเปน็ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีชั้นสงูจากตา่งประเทศและ
สมควรให้ได้รับการยกเว้นบทบัญญัติเรื่องทุนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานทีต่้องเป็นของ
ผู้มีสัญชาติไทย	ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	
	 	 ๔)	 ในกรณีทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นว่าการผลิตอากาศยานของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีความจำเป็นต้องใช้ เทคโนโลย ีชั ้นสูงจากต่างประเทศ	 รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการเทคนิคมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นคุณสมบัติแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้	 แต่ต้อง
ไม่เกิน	๒๐	ปี	นับแต่วันได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานแบบนั้น	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....  
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั ้งจังหวัดบึงกาฬ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที	่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	 พ.ศ.	 ....	
ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู ้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 โดยม ีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้สถาบันดนตรีกัลยาณ ิวัฒนาในกำกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เป็นสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาตามพระราชบัญญัตินี	้ 	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น	 โดยมีวัตถุประสงค์	อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด		ตลอดจน
ได้กำหนดให้มีสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน	 และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สถาบนั	ตลอดจนองคป์ระกอบ	และอำนาจหน้าท่ีของสภาสถาบนั	และคณะกรรมการแตล่ะคณะไว้ดว้ย	
	 โดยให้สถาบันมีอำนาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบ	 หรือจัดการศึกษาและ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น	ๆ	ทั้งในหรือต่างประเทศได้	และได้กำหนดตำแหน่ง
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ทางวิชาการคณาจารย์ประจำของสถาบัน	ตลอดจนปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะของสถาบัน	รวมท้ัง
ให้สถาบันมีการประกนัคณุภาพ	การประเมินของสถาบนั	ตลอดจนมีระบบบญัชแีละการตรวจสอบดว้ย	
	 ทัง้นี	้ไดก้ำหนดใหส้ถาบันมีรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนท่ัวไปท่ีรฐับาลจัดสรรใหเ้ปน็รายป	ี	เงนิกองทนุ
ทีร่ัฐบาลจัดตั ้งขึ ้น	 โดยรายได้ของสถาบันนั้นไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	
 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกา
 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... 
 และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
 บำนาญ และเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 รวม ๔ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ		ดังนี้
	 ๑.	 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 (ฉบับที	่ ..)	 พ.ศ.	 ....	 รวม	 ๒	 ฉบับ	 ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป			
		 ๒.	 ให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู ้รับเบี ้ยหวัด
บำนาญ	พ.ศ.	 ๒๕๒๑	พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน	 เงินปี	 บำเหน็จ	 บำนาญ	
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบับ		กลับคืนไปยังกระทรวงการคลังก่อน
และเมื่อรัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตามข้อ	๑.	แล้ว	ให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยแก้ไขให้สอดคล้องกันต่อไป
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	
คือ	 กำหนดอัตราขั้นต่ำสำหรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญให้ได้รับไม่ต่ำกว่า	 ๖,๐๐๐	 บาท	 	 หากได้ต่ำกว่า
๖,๐๐๐	 บาท	 ก็ให้ได้รับเพิ ่มขึ ้นอีกจนถึงเดือนละ	 ๖,๐๐๐	 บาท	 และในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรปรับอัตราเบี้ยหวัดหรือบำนาญเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา	 และไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	
ของเบีย้หวัดหรือบำนาญทีไ่ด้รับ	 ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	 ตลอดจนได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอด	 ในกรณีทีผู่้ได้รับบำนาญปกติ	 หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญปกติ
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย	 โดยให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่
ทายาทเป็นจำนวน	 ๓๐	 เท่าของบำนาญรายเดือน	 และให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด
ในมาตรา	๓๘	
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 ๒)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีสาระสำคัญ	
คือ	 กำหนดอัตราขัน้ต่ำสำหรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญให้ได้รับไม่ต่ำกว่า	 ๖,๐๐๐	 บาท	 หากได้ต่ำกว่า	
๖,๐๐๐	บาท	 ให้ได้รับเพ่ิมข้ึนอีกจนถึงเดือนละ	๖,๐๐๐	บาท	 แต่ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
ปรับอัตราเบีย้หวัดหรือบำนาญเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา	 และไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	 ของเบี้ยหวัด
หรือบำนาญที่ได้รับ	ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรฐัวสิาหกจิ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	

 เรื่อง รา่งพระราชบัญญตัจัิดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....
 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบรา่งพระราชบัญญตัจัิดหางานและคุ้มครองคนหางาน	พ.ศ.	....	ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอและให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระ
สำคัญ	ดังนี้	
	 ๑)	 กำหนดเกี ่ยวกับการใช้ชื ่อทางธุรกิจ	 ชื่อ	 คำแสดงชื ่อ	 หรือคำอืน่ใดในธุรกิจของผู ้รับ
ใบอนุญาตจัดหางาน	 การโฆษณาการจัดหางาน	 และการแต่งตั ้งพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที ่
กรมการจัดหางานเพื ่อให้ม ีอำนาจฟ้องคดีให้แก่คนหางานหรือทายาทโดยธรรม	 รวมทัง้การ
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง	 สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด	 และสำนักจัดหางาน
	 ๒)	 กำหนดให้ใบอนุญาตจัดหางานมี ๓ ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน
ทำงานในประเทศ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ	 โดยผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามทีก่ำหนดและต้องวางหลักประกันอันสมควรเพื่อประกันความเสียหายทีเ่กิดจาก
การดำเนินการของผู้ขออนุญาต	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑๐๐,๐๐๐	บาท	หรือไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
แล้วแต่กรณี	ซึ่งในการจัดหางานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
 ท้ังน้ี	 ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศเรียกหรือรับค่าบริการ
หรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานได้ก็ต่อเมือ่นายจ้างรับคนหางานเข้าทำงานแล้ว	 แต่หากไม่ได้งาน



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ย. -  ต.ค. ๕๓ 53

ตรงตามทีก่ำหนดไว้ในสัญญา	 ผูร้ับใบอนุญาตไม่ม ีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและต้องจัดการให้
คนหางานเดินทางกลับ	 แต่ในกรณีท ีค่นหางานไม่ประสงค์จะเดินทางกลับ	 ผู ้รับใบอนุญาต
ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับ	 ตลอดจนกำหนดห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานเพื ่อไปทำงานในต่างประเทศประกอบธุรกิจตามทีก่ำหนด	 และจะรับ
สมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน	
	 ๓)		กำหนดให้มีกองทนุเพ่ือช่วยเหลอืคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ	ในกรมการจัดหางาน	
เพ่ือใช้จ่ายในกิจการท่ีกำหนด	โดยให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน
ในต่างประเทศ	 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 องค์ประชุม	 ตลอดจนอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	
	 ๔)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน อำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ	 ตลอดจนอำนาจของคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ๕)			กำหนดแนวทางปฏบัิตแิละการดำเนินการใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตจัดหางานใหค้นหางานเพื่อไป
ทำงานในตา่งประเทศ	และใหผู้้รบัใบอนุญาตจัดหาคนหางานตา่งดา้วเขา้มาทำงานในประเทศ	ตลอดจน
ผู้ท่ีประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเองโดยมิได้ทำสัญญาจัดหางานกับผู้รับใบอนุญาต
การพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศของนายจ้าง	 การส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศของนายจ้าง
และการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้างในประเทศเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของนายจ้างในต่างประเทศ	
	 ๖)	 กำหนดอำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที	่ และกำหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ ่ง
อธิบดีมอบหมาย	นายทะเบียน	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และมีอำนาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา	 รวมทัง้กำหนดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 เช่น	 การยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน
 ๗)	 กำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี	 รวมท้ังกำหนดบทเฉพาะกาล
เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
และคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และรองรับ
บรรดาคำขอและคำอุทธรณ์ทีไ่ด้ยืน่ไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นคำขอหรือคำอุทธรณ์
ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัตินี้																																																																																																																						
                                    

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำ
 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับ
 อนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทาง
 ราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู ้นำอาวุธปืน	
เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์ทีไ่ม่ได้รับอนุญาตหรือทีก่ฎหมายห้ามออกใบอนุญาต
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มามอบให้แก่ทางราชการ	พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่ง 
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไขขอบเขตการยกเว้นความรับผิด	 โดยให้ตัดหลักการยกเว้นความรับผิด
ทางแพ่งออกและคงไว้เฉพาะหลักการยกเว้นความรับผิดทางอาญา	 โดยรัฐจะไม่ดำเนินคดีทางอาญา
ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 และสิ่งเทียมอาวุธปืน	 และ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์	 หากประชาชนนำอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือ
ยุทธภัณฑ์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือท่ีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่นายทะเบียนท้องท่ีภายใน 
๖๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	นอกจากน้ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการดำเนินการภายหลังจาก 
มีผูน้ำอาวุธปืน	 เครื ่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์มามอบให้แก่นายทะเบียนเสียใหม่
โดยบัญญัติให้การส่งมอบแก่นายทะเบียนท้องท่ี	 การรับมอบ	 การตรวจสภาพ	การคัดแยก	 การส่งมอบ
ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นเจ้าของ	 การนำไปใช้ประโยชน์	 การเก็บรักษา	 การเคลื ่อนย้ายและ 
การทำลายอาวุธปืน	 เครื ่องกระสุนปืน	 วัตถุระเบิด	 หรือยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตามทีก่ำหนดใน 
ประกาศกระทรวง	
	 ทัง้นี	้มิให้ใช้บังคบัแกผู้่กระทำความผดิท่ีถกูจับกุมหรอืตกเปน็ผู้ตอ้งหาก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัน้ีิ 
ใช้บังคับและอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุด	
 

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 (ฉบับที	่ ..)
พ.ศ.	 ....	 ทีค่ณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ	 และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	คือ
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับ	
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ	 และได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
เบิกเบีย้เลีย้งเดินทาง	 ค่าเช่าทีพ่ัก	 และค่าโดยสารเครื ่องบินในการเดินทางไปราชการชั ่วคราว
ในราชอาณาจักร	 และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินของคู่สมรสหรือบุตร
ซึ่งเดินทางติดตามไปอยูด่้วยกับข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงาน
ซึ่งต่างสังกัด		
 




