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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา	ที่เสนอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	โดยเห็นว่า 
ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แต่อย่างใด		และให้แจ้งเวียนความเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐต่าง	ๆ	ทราบและถือปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป	โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นโดยสรุปดังนี้	
 ๑) ข้อดีและข้อเสียของการยกเลิกระบบอนุญาโตตุลาการ 
 ข้อดี คือ	 หากมีการนำข้อพิพาททางสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลโดยตรง	 ทำให้สามารถรักษาประโยชน์ของรัฐและสาธารณะได้ดีกว่าการใช้วิธีการ
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท	 และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือความขัดแย้งของประโยชน์	 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหาร
ของหน่วยงานของเจ้าของโครงการ	 หรือบุคคลภายนอก	 แล้วแต่กรณี	 ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับโครงการของรัฐ	
 ข้อเสีย	 คือ	 การพิจารณาโดยศาลจะใช้ระยะเวลานานกว่าการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ
ในการระงับข้อพิพาท	 และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจากต่างประเทศต่อระบบกฎหมาย
ภายใน	วิธีการระงับข้อพิพาท	และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย	ทำให้ผู้ลงทุนเลือกใช้วิธีการ
ระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศ	 ซึ่งทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีมากขึ้น		
 ๒) ความจำเป็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่ 
กระทรวงยตุธิรรมเสนอ	เหน็วา่	พระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปจัจบุนั	
มีหลักการที่เป็นไปตามกฎหมายแม่บทว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาต	ิ (UNCITRL	Model	
Law	on	 International	Commercial	Arbitration)	และสอดคล้องกับหลักกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
ในหลายประเทศที่กำหนดให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางสัญญาระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับเอกชน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนจากต่างประเทศ
ท่ีจะเข้ามาลงทุนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย	 ดังน้ัน	 การเสนอแก้ไขกฎหมายเพ่ือห้ามมิให้
ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน	 การเจรจาทางการค้า	 การจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วย
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การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุกบัตา่งประเทศ	และการพฒันาระบบอนญุาโตตลุาการในประเทศไทย	
 ๓) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ	 สาเหตุที่หน่วยงานของรัฐต้องตกเป็นฝ่าย
แพ้คดี ในชั้ นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการนั้ น	 เกิดจากปัญหาการจัดทำสัญญา 
ปัญหาการบริหารสัญญา และปัญหาการตั้ งอนุญาโตตุลาการ 	 ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจากระบบ
อนญุาโตตลุาการซึง่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกวา่การดำเนนิคดใีนศาล	โดยปญัหาดงักลา่วสามารถ
แก้ไขได้โดยทางการบริหารงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ตามร่างกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไข
 ๔) ข้อเสนอแนะ	 ในชั้นการตรวจพิจารณาร่างสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ
ตามร่างสัญญา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างสัญญา และในข้อสัญญา
ควรกำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทเบื้องต้น โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)
ก่อนที่จะเสนอข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด	 เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มี
โอกาสรับทราบถึงข้อโต้แย้ง	 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามสัญญา	เพ่ือร่วมกันดำเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว	 และในการบริหารสัญญาน้ัน	 ควรจัดให้มีหน่วยงานของรัฐ	 หรือระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อสัญญาให้มีความต่อเนื่องและถูกต้อง	 และในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการนั้นต้องพิจารณาจากผู้มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสัญญาทางปกครอง หรือกฎหมายมหาชน	 นอกจากนี้การแก้ไข
ปัญหาการใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนอาจกระทำโดย
อาศัยมติคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อพันธกรณีท่ีประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือความตกลงต่าง	 ๆ	 กับนานาประเทศ	 ตลอดจนได้ตรวจสอบถึง
ความเหมาะสมของสัญญาได้ด้วย	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
 (๑)	 กำหนดให้จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางตามมาตรา	 ๖๙	
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
และให้สถาบันมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล	 และไม่ เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น	และมีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์	
	 (๒)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 อันประกอบด้วย
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ประธานกรรมการ	กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน	๖	คน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน	๘	คน	และได้	
กำหนดคุณสมบัติ	วาระการดำรงตำแหน่ง	และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ	 เป็นกรรมการ
และเลขานุการ	
	 (๓)	 กำหนดให้ทุนและทรัพย์สินของสถาบันประกอบด้วย	 เงินหรือทรัพย์สินที่ ได้รับ
โอนมาตามมาตรา	 ๔๒	 เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม	 และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้เป็นรายปี	 เป็นต้น	 และรายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	
		 (๔)	กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	มีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	
และให้กองทุนประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็น
รายปี	 เงินที่ได้รับจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 และเงินค่าสัมปทานและผลกำไร
ที่ได้จากการดำเนินการด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมตามที่ได้รับ
จัดสรรตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือมติคณะรัฐมนตรี	 เป็นต้น	 โดยให้เงินและทรัพย์สินของกองทุน
ไมต่อ้งนำสง่คลงัเปน็รายไดแ้ผน่ดนิ	และกำหนดใหม้คีณะกรรมการกองทนุ	ประกอบดว้ยปลดักระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน	 ผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ	 ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังกล่าว	
	 (๕)	กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้	และงบประมาณ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	วาระเริ่มแรก	
ของคณะกรรมการฯ	 ผู้อำนวยการสถาบันฯ	 ตลอดจนการโอนข้าราชการและลูกจ้างไปเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสถาบันฯ

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. ....               
 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัมิาตรฐานสนิคา้เกษตร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....		ตามที	่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	แลว้สง่ให	้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
และเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว	 ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน	ก.พ.	ต่อไป	
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า	 “บริษัท”	 ตามความในมาตรา	๓	 แห่ง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และให้แก้ไขบทนิยามคำว่า	 “ผู้อำนวยการ”	
เป็น	 “เลขาธิการ”	 ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ทุกแห่ง	 ตลอดจน
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กำหนดให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร	 จำนวน	 ๒	 คน	 คือ	
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 และอธิบดีกรมหม่อนไหม	 และได้กำหนดให้กรรมการวิชาการ
อาจแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือผู้แทนหน่วยงานของเอกชน	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานตามประเภท	 หรือกลุ่มของสินค้าเกษตรที่ได้รับแต่งตั้ง	
นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน	 โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย	
และให้ตัดความใน	 (๒)	 ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถออก
เนื่องจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานบางประเภทไม่จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการ	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ว่าด้วย
 การอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
 ในการขนส่งขา้มพรมแดนภายในอนุภมูภิาคลุ่มแม่นำ้โขงตอนบน
 (The GMS Agreement)] และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
 ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 [ว่าด้วยการอนุวัติการ
ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุม่แมน่ำ้โขงตอนบน	(The	GMS	Agreement)]	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ต่อไป	 โดยให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งมีหลักการอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับเดียวกัน	และเห็นชอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะท่ี	๖)	ท่ีเห็นว่า	ยังไม่ควรตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 ๑๙๘๒)	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอในขณะนี้	 	 และให้กระทรวงการคลัง
รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๖)	 ไปพิจารณาดำเนินการ	 และให้กระทรวง
การต่างประเทศเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒	ต่อไป	
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	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “พื้นที่ควบคุมร่วมกัน”	 หมายความว่า	 พ้ืนท่ี
ท่ีกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน	 และได้กำหนดให้กรมศุลกากรมีอำนาจในทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
เช่นเดียวกับในเขตศุลกากร	 โดยให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
นอกราชอาณาจักร	ถือเป็นการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร		
	 นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ	์ วิธีการดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย
วา่ดว้ยศลุกากร	ทีพ่นกังานศลุกากรตรวจพบในพืน้ทีค่วบคมุรว่มกนัในราชอาณาจกัร	และการดำเนนิการ	
ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	 ที่พนักงานศุลกากรตรวจพบในพื้นที่
ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร	 ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลง	 ให้ส่งบุคคล	 สัตว์	 พืช	 ของ	 พาหนะ	 ผู้ควบคุมพาหนะ	 และคนประจำ
พาหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักลา่ว	กลบัมายงัราชอาณาจกัร	เพือ่ดำเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรตอ่ไป		

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..)
  พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ท่ีสำนักงาน	
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน	 และให้ยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะการเพิ่มบทกำหนดโทษในกรณีที่
นิติบุคคลเป็นผู้กระทำผิด	 รวมท้ังปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติจดทะเบียนเคร่ืองจักร
พ.ศ.	๒๕๑๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๐

 เ รื่ อ ง  ร่ า ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ ก า ร ติ ด ต า มท ว งถ ามหนี้
 อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....            
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงาน	 ก.พ.	 กระทรวงยุติธรรม	 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “หนี้”	 หมายความว่า	 หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อ	 รวมถึงการค้ำประกัน	
สินเชื่อ	 และบทนิยามคำว่า	 “สินเชื่อ”	 หมายความว่า	 การให้กู้ยืมเงิน	 การให้บริการบัตรเครดิต	
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การใหเ้ชา่ซือ้	รวมทัง้การใหเ้ชา่แบบลสิซิง่แกบ่คุคลธรรมดา	และธรุกรรมอืน่ทีร่ฐัมนตรปีระกาศกำหนด
	 (๒)	 กำหนดการติดตามทวงหนี้	 โดยห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ 	 และห้ามมิให้ผู้ติดตามหนี้
ติดต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้บริโภค	 การติดต่อกับผู้บริโภคให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้	 ผู้ติดตามหนี้อาจติดต่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	 สถานที่ติดต่อผู้บริโภคได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด	 และในการติดตามทวงถามหน้ี	 ห้ามมิให้ผู้ติดตามหน้ีกระทำการ
ในลักษณะที่เป็นการละเมิด	คุกคาม	เป็นเท็จ	ทำให้เข้าใจผิดและไม่เป็นธรรม
	 (๓)	 กำหนดการกำกับดูแลและการตรวจสอบ	 โดยให้มีคณะกรรมการกำกับการติดตาม
ทวงถามหนี้	 โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน	 มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการติดตาม
ทวงถามหนี้ของผู้ติดตามหนี้	 โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับผิดชอบในงานธุรการ
ของคณะกรรมการ	 ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
กำกับการทำงานของผู้ติดตามหนี้	หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค	เป็นต้น
	 (๔)	 ได้กำหนดโทษจำคุกและโทษปรับ	โดยมีคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน	๓	คน	มีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
	 (๕)	 กำหนดบทเฉพาะกาลให้บุคคลใดที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ยื่นขอจดทะเบียนภายใน	 ๙๐	 วัน	 โดยระหว่างการยื่นคำขอ	 ให้ผู้นั้น
ประกอบธุรกิจต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 และกรณีพิพาทแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป		โดยมสีาระสำคญั	ดงันี	้
	 (๑)	 กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การแจ้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	 โดยให้แจ้ง
ข้อเรียกร้องภายใน	๖๐	วัน	ก่อนวันที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมจะสิ้นสุดลง	และขยายระยะ	
เวลาการเริ่มเจรจา	 แต่ในกรณีที่มิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้ข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับต่อไป	นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาท
แรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและการดำเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงาน	
	 (๒)	 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจโดยตรงในการจ้าง	 การให้บำเหน็จ	
การลงโทษ	 หรือการเลิกจ้าง	 จะเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จัดตั้งหรือเป็นสมาชิก
อยู่ไม่ได้	 และกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อร่วมประชุมหรืออบรม
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ตามที่ราชการกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่กรรมการไตรภาคีตามที่กฎหมายกำหนด	 ตลอดจนเป็นพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงานได้
	 (๓)	 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างกำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน	 หรือใช้สิทธิปิดงานเฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเป็นบางคนอันเป็น
การเลือกปฏิบัติ	 รวมทั้งห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา	๑๒	หรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับ	ทั้งนี้	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
การห้ามนายจ้างปิดงานหรือห้ามลูกจ้างนัดหยุดงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๒๒	
	 (๔)	 ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	
วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	 ตลอดจนการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง	
	 ทั้งนี้	ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
รวม	 ๔	 ฉบับ	 ตามที่ประธานรัฐสภาเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	ดงันี	้
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ....	 มีสาระสำคัญ	 คือ	
กำหนดบทนิยามคำว่า	 “รัฐสภา”“สภาผู้แทนราษฎร”“วุฒิสภา”“ประธานรัฐสภา”	 “รองประธาน
รัฐสภา”	และคำว่า	“ก.ร.”	และกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น
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ตามที่กำหนด	 โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ
ทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร	 มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชา	 และให้สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา	 มีเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้บังคับบัญชา	 และได้กำหนดให้การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ทำเป็น
ประกาศรัฐสภา	 โดยให้	 ก.ร.	 มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหาร
งานทั่วไป	 	 การบริหารงานบุคคล	 การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	 และการดำเนินการอื่นของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ตามที่กำหนด	
 ท้ังน้ี	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลในวาระเร่ิมแรก	 ให้นำกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือคำส่ังใด
ที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	 พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้าง	 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา	
พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยอนุโลม	 และให้โอนบรรดากิจการ
ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลูกจ้าง	และเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ตามพระราชบัญญัตินี้	
 ๒)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 	 (๑)	 ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ข้าราชการรัฐสภา”	 “ประธานรัฐสภา”	 “รองประธาน
รัฐสภา”	“รัฐสภา”	และคำว่า	“ก.ร.”	
	 	 (๒)	 ได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท	 คือ	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 และได้กำหนดคุณสมบัติ	 ลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภา
เครื่องแบบของข้าราชการรัฐสภา	 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา	
	 	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 เรียกโดยย่อว่า	 “ก.ร.”	 ประกอบด้วย	
ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	 และกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่รัฐสภาเลือกจำนวนไม่เกิน	 ๘	 คน	 เป็นกรรมการ	 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ วาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	 การประชุม	 ก.ร.	 ตลอดจน
อำนาจหน้าที่ของ	ก.ร.	
	 	 (๔)	 กำหนดการจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม	 และ
ข้าราชการรัฐสภามีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	 และการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	 และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ	
  (๕)	 กำหนดเก่ียวกับการกำหนดตำแหน่ง	 และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 โดยให้	 ก.ร.	 จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	 จำแนก
ตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน
ตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง	 และให้ข้าราชการ
รัฐสภาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในบางสายงานหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			 	
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	 	 (๖)	 กำหนดเกี่ยวกับการสรรหา	 การบรรจุ	 และการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ	 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง	 การย้าย	 การโอน	
หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภา	 ตลอดจนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	
	 	 (๗)	 กำหนดเกีย่วกบัเรือ่งวนิยั	การดำเนนิการทางวนิยั	การลงโทษ	ตลอดจนหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
การดำเนินการสืบสวน	 สอบสวนทางวินัย	 การสั่งลงโทษทางวินัย	 ตลอดจนการออกจากราชการ
เช่น	 ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดที่มีอายุครบ	๖๐	ปี	 และทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการ	จะให้รับราชการต่อไปอีกก็ได้	แต่ไม่เกิน	๑๐	ปี	และ
กรณีของการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน	เป็นต้น	
	 	 (๘)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์	 การร้องทุกข์	 และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์	
  (๙)	 กำหนดเก่ียวกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	เช่น	กำหนดตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง	 ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ	 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้ประธานรัฐสภา	 ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร		ประธานวฒุสิภา	แลว้แตก่รณ	ี	เปน็ผูม้อีำนาจแตง่ตัง้	กำหนดเหตแุหง่การออกจากตำแหนง่	
เป็นต้น	 	 	
  (๑๐)			กำหนดเก่ียวกับบทเฉพาะกาล	เช่น	ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้นำกฎ	 ประกาศ	 หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	เป็นต้น	
  (๑๑)		กำหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ำข้ันสูง	และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้	
 ๓) รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....	มสีาระสำคญั	คอื
ได้แก้ไขเพิ่มเติมอัตราตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมือง	 อัตราเงินประจำตำแหน่งและ
การรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมือง	 ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี	้ แต่มิให้
นำบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน	 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ทา้ยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๓๘		มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
และให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	
 ๔) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ	 คือ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ตำแหน่งประเภทวิชาการ	
ระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ	 หรือตำแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ 
ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการตามมาตรา	 ๑๙	 อาจรับราชการต่อไปได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓48

 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัเิงนิเดอืน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจำ
 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษา
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ		โดย
 (๑)	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับที่ 	 . . ) 	 พ.ศ. 	 . . . . 	 และให้ส่ งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ	 	 และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 (๒)	 ระงับการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติมีมติให้คงเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไว้ก่อน	
 (๓)	 อนุมัติหลักการร่างกฎ	 ก.พ.อ.	 ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ำข้ันสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	
 (๔)	 อนุมัติหลักการร่างกฎ	 ก.พ.อ.	 ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเงินเดือน	 พ.ศ.	 ....	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้
รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	
	 (๕)	 เห็นชอบให้นำหลักการระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญมาปรับใช้
กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
	 (๖)	 เห็นชอบการคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตกต่าง
จากโครงสร้างตำแหน่งที่	 ก.พ.อ.	 กำหนด	 จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง
ตำแหน่งที่	ก.พ.อ.	กำหนด	ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม
	 (๗)	 สำหรับงบประมาณเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา	 ให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
และให้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ได้รับเงินเดือน	เงินวิทยฐานะ	และเงินประจำ	
ตำแหน่งตามที่กำหนด	 และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาต	 ตำแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตรี	 ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาโดยอนุโลม	และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินวิทยฐานะในตำแหน่ง
ประเภทใด	ให้เงินวิทยฐานะติดตามตัวไปสำหรับตำแหน่งประเภทนั้น	ตามที่	ก.ค.ศ.	กำหนด	และเงิน
วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน	 นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการ
การปรับเงินเดือนขั้นต่ำ	 ขั้นสูง	 เงินวิทยฐานะ	 หรือเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดบทเฉพาะกาลการให้ได้รับเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหม่	
 ๒) การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
       (๑) การเทียบเคียงตำแหน่ง	โดยกำหนดให้เท ียบเคียงตำแหน่งว ิชาการ (ตำแหน่ง	
ศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และอาจารย์)	 กับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ที่	 ก.พ.	 กำหนด	 เพื่อกำหนดช่วงเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ	 และให้ตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระดำรงตำแหน่ง	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
งานทั่วไปในหน่วยงานที่แบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเทียบเคียง
กับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่	 ก.พ.	 กำหนด	 และให้ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทวิชาการตามที่	ก.พ.	กำหนดและกำหนดให้ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป	เทียบเคียงกับตำแหน่งประเภททั่วไป	ตามที่	ก.พ.	กำหนด	
	 ทั้งนี้	ตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง	 ซึ่งการดำรงตำแหน่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง	 โดยไม่ได้มีเงินเดือนประจำสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งน้ัน
มิได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงกับตำแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 และมิได้
มีการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่ง	
  (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามที่กำหนด	 เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามที่กำหนดให้ได้รับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	 โดยให้ตำแหน่งศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	 และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการตามอัตราที่กำหนด,	 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ	
(วช.)	 ระดับชำนาญการข้ึนไป	 ซ่ึงมีลักษณะงานตามท่ีกำหนด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
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(วช.),	 ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ	 (ชช.)	 ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป	 ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนด
ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ	 (ชช.)	 และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต	ผู้อำนวยการกอง	หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามที่	 ก.พ.อ.	 กำหนด	 ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร	 ซึ่งมีลักษณะงานตามที่กำหนด
ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราสำหรับตำแหน่งนั้น	 หรือตำแหน่งและระดับนั้นของตำแหน่ง	 ทั้งนี้	
กำหนดให้การกำหนดตำแหน่งประเภทใด	สายงานใด	ระดับใด	จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อน
 (๓) ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 มีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
และประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงในกฎ	ก.พ.อ.	นี้	
 (๔)  รา่งกฎ ก.พ.อ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ. .... 
 มีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหนง่ใด	ประเภทใด	สายงานใด	ระดบัใด	ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามตำแหนง่	ประเภท	สายงาน	และระดบันัน้	
ในขั้นต่ำของระดับเงินเดือน	สำหรับตำแหน่ง	ประเภท	สายงาน	และระดับที่ได้รับแต่งตั้ง	เว้นแต่บุคคล
ผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำหนดใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที	่ก.พ.อ.	กำหนด	และกำหนด
ใหก้ารขอคงสทิธปิระโยชนต์ามกฎหมายใหแ้กข่า้ราชการทีด่ำรงตำแหนง่แตกตา่งจากโครงสรา้งที่	ก.พ.อ.	
กำหนด	จนกว่าจะได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างท่ี	ก.พ.อ.	กำหนด	โดยได้รับสิทธิประโยชน์
ไม่น้อยกว่าเดิม	 ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	 ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
การเงินและบัญชีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการกอง	 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา	 ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 รวมทั้งตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน	 และตำแหน่งข้าราชการครู	
ตำแหนง่อาจารย	์๓	ขอคงสทิธปิระโยชนเ์งนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง่	ตลอดจนตำแหนง่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา	คศ.	๓	และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา	คศ.	๒	ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะที่ได้รับอยู่เดิม	และครูรับเงินเดือน	
คศ.	๒	คศ.	๓	และคศ.	๔	ขอคงสิทธิประโยชน์เงินเดือนและเงินวิทยฐานะท่ีได้รับอยู่เดิม	หรือเงินวิทยฐานะ
ตามวิทยฐานะของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าตามระบบบริหารงานบุคคลเดิม

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบรา่งพระราชบัญญัติศลุกากร	(ฉบบัที่	..)	พ.ศ.	....		(แกไ้ขเพิ่มเติมอัตราโทษ	
จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ	 และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)	 ที่กระทรวงการคลังแก้ไขจากร่าง
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ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 โดยแก้ไขอัตราโทษปรับตามมาตรา	 ๒๗	
และมาตรา	๒๗	ทว	ิตามทีไ่ดเ้คยเสนอแกไ้ขอตัราโทษปรบัจาก	“ปรบัไมเ่กนิ	๔	เทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่
อากรไวด้ว้ยแลว้”	เปน็	“ปรบัไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่	แตไ่มเ่กนิ	๔	เทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่อากรไวด้ว้ยแลว้”	
โดยได้กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้	 และคงอัตราโทษจำคุกตามมาตรา	 ๒๗	 ไว้ตามเดิม	 เป็น	 “จำคุกไม่เกิน	
๑๐	ปี”	แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
 กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
		 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
รวม	 ๒	 ฉบับ	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	ดังนี้	
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
	 มีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	
มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดยมีเลขาธิการซึ่งเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ	 เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน	 และให้สำนักงาน
ทำหน้าท่ีตรวจสอบและให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการอำนวย
ความสะดวกตามพระราชบัญญัตินี้	 รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการคนพิการตามจำนวนและสถานที่ตั้ง
ที่ เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง	 ตลอดจนได้กำหนด
อำนาจของศูนย์บริการคนพิการ	 เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด
นอกจากน้ีได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด	 ซึ่งเป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิด
กับคนพิการในพื้นที่พิจารณาอนุมัติเงินแทนได้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....              
	 มีสาระสำคัญเป็นการยกฐานะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขึ้นเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการ	
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้เพ่ิมบทบัญญัติซ่ึงกำหนดให้รายละเอียดทางด้านเทคนิคเก่ียวกับ
การก่อสร้าง	 ดัดแปลง	 รื้อถอน	 หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดก็ได้	
และกำหนดให้เจ้าของอาคาร	 ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือ
ประเภท	 ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	
ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
นอกจากนี้ได้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งก่อสร้าง	ดัดแปลง	หรือรื้อถอนอาคาร	โดยไม่
ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน	ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเรื่องกระบวนการแจ้งและการออก
ใบแจง้	ทัง้นี	้ไดก้ำหนดบทเฉพาะกาลเพือ่รองรบัสทิธขิองผูไ้ดร้บัใบแจง้กอ่นทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง	 สำนักงบประมาณ	 สำนักงาน	 ก.พ.และสำนักงาน	
ก.พ.ร.	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้จัดตั้งหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อบริการสนับสนุนภารกิจของราชบัณฑิตยสถาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมีเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	 ซึ่งได้รับเลือกและเสนอแต่งตั้ง
โดยสภาราชบัณฑิต	เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชบัณฑิตยสถาน
และปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติและคำส่ังของสภาราชบัณฑิต
และนายกราชบัณฑิตยสถาน	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้ราชบัณฑิตยสถานอาจมีรายได้จากเงินค่าธรรมเนียม
ค่าสมนาคุณ	 ค่าบริการต่าง	 ๆ	 และรายได้หลังหักรายจ่ายของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	 แต่รายได้
ที่เกิดจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง	 รวมทั้งให้
ราชบัณฑิตมีอำนาจในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและพัสดุในการบริหารรายได้	 และ
ในการเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี	 นายกรัฐมนตรี	 การเสนอคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การขอกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการ	ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้ลงนามเสนอ		


