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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 
 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา	โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	๗)	เรื่องเสร็จที่	๘๙๘/๒๕๕๐	
และความเห็นของกระทรวงการคลัง	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำนักงบประมาณ	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	
สำนักงานศาลยุติธรรม	 และสำนักงานอัยการสูงสุด	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
หากการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่สอดคล้องกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	 	 ทั้งนี้
ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงาน	 ก.พ.	 เกี่ยวกับการดำเนินการ
จัดตั้งหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการต่อไป			

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
 ของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)
พ.ศ.	 ....	 	 ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 และได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาด้วย	และสำหรับภาระในด้าน
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งบประมาณและในด้านบุคลากรให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง	 สำนัก
งบประมาณ	สำนกังาน	ก.พ.	และคณะกรรมการพจิารณาเงนิเดอืนแหง่ชาต	ิไปพจิารณาดำเนนิการตอ่ไป		
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		
	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีสาระสำคัญ	
คือ	 ให้แก้ไขความในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร	 ท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร	 พ.ศ. 	 ๒๕๒๑	 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จากความว่า	 “๔.	 ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร”
เป็น	“๔.	ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา	สังกัดกระทรวงกลาโหม”	
	 ๒)	ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	
มีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้แก้ ไขความในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการทหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 จากความว่า	 “ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร”	 ทุกแห่ง
เป็น	“ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา	สังกัดกระทรวงกลาโหม”	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
เสนอและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ	 (คณะกรรมการ	
สทพ.)	 และกำหนดอำนาจหน้าที่	 คุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 ตลอดจนการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ	 (คณะกรรมการ	 วลพ.)	 และกำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว	 โดยมี
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ
สทพ.	และคณะกรรมการ	วลพ.	
 (๒)		การกำหนดนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	มาตรการ	โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	
องคก์รเอกชน	หรอืบคุคลใดในลกัษณะทีเ่ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศจะกระทำมไิด	้
	 (๓)		กำหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะ
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ	 วลพ.	 โดยการ
รอ้งขอดงักลา่วไมเ่ปน็การตดัสทิธผิูร้อ้งในอนัทีจ่ะฟอ้งเรยีกคา่เสยีหายฐานละเมดิตอ่ศาลทีม่เีขตอำนาจ	
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 วลพ.	 อาจกำหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยเพื่อคุ้มครอง	 หรือ
บรรเทาทกุขแ์กบ่คุคลซึง่ถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศเทา่ทีจ่ำเปน็และสมควรแกก่รณกีไ็ด	้
	 (๔)		กำหนดให้คณะกรรมการ	 วลพ.	 มีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดได้	 หากมีคำวินิจฉัย
ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 โดยผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห์
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ซึ่งการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทำโดยให้ความช่วยเหลือ	 หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่
กำหนด																	
	 (๕)	 กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 โดยได้กำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในกองทุน
และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน	 ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	
	 (๖)	 กำหนดบทกำหนดโทษ	

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	 ..)		พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบับ	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานศาลยุติธรรม	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันภัย	 โดยกำหนดให้บริษัทต้องมีหุ้นที่บุคคล
ผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 ๗๕	 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ซึ่งหุ้นดังกล่าว
ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 ๗๕	 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 และต้องมีกรรมการ
เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า	๓	ใน	๔	ของจำนวนกรรมการ
	 (๒)	 กำหนดการบริหารจัดการของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต	 โดยได้
กำหนดอำนาจกระทำกิจการของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตเพิ่มเติม	๒	กรณี	คือ
การกู้ยืม	 หรือออกตั๋วเงิน	 หรือตราสารทางการเงินอื่น	 โดยต้องเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือเจ้าหนี้
ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย	 และการเป็นผู้ชำระบัญชีบริษัทที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
	 (๓)	 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต	
โดยกำหนดให้เจ้าหน้ีซ่ึงมีสิทธิได้รับชำระหน้ีท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยมีสิทธิได้รับชำระหน้ีจากกองทุน
เม่ือบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย	 ท้ังน้ี	 ภายใน	 ๔๐	 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย	 ให้กองทุนประกาศให้เจ้าหนี้มายื่นขอรับชำระหนี้
จากกองทุน	



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔40

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริม
 มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทน
ราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....		ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ	 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และ
ใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณากอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้เพิ่มเติมนิยามคำว่า	“กองทุน”	“สมาคมกีฬา”	และคำว่า	“สมาคมกีฬาจังหวัด”	
และให้แก้ไขนิยามคำว่า	“พนักงาน”	โดยตัดผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออก	
	 (๒)	 กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
	 (๓)	 กำหนดให้ เพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย	 โดยเพิ่มปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 และกำหนดให้
คณะรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกไม่เกิน	 ๕	 คน	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้
เพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด	 โดยเพิ่มนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 นายกสมาคมกีฬาจังหวัด	 และผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
ในจงัหวดัเปน็กรรมการ	และกรรมการอืน่	ซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้จำนวนไมน่อ้ยกวา่	๗		คน	แตไ่มเ่กนิ	
๑๑	คน	โดยในจำนวนน้ันจะต้องเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซ่ึงมิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑	คน	และผู้แทนองค์กรเอกชนภายในจังหวัดจำนวน	๒	คน	โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน	กกท.	จังหวัด	
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 และเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัด	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 (๔)	 กำหนดใหจ้ดัตัง้กองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาตขิึน้ใน	กกท.	เพือ่เปน็ทนุสำหรบัการสง่เสรมิ
การพัฒนา	การคุ้มครอง	และสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา	ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของกองทุน
	 (๕)	 กำหนดให้หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการรับรองสมาคมกีฬา	 การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	 เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทยกำหนด	 และกำหนดให้	 กกท.	 มีอำนาจเพิกถอนการรับรองท่ีให้ไว้แก่สมาคมกีฬาได้
ในกรณีที่สมาคมนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด	
	 (๖)	 กำหนดให้ความผิดในหมวด	๙	เป็นความผิดอันยอมความได้		
	 (๗)	 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่มีตามกฎหมายเดิม	 และเพื่อความ
ต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย	ทั้งนี้	ได้กำหนดให้มีการเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรอง		ซึ่งจะทำ
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น											

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 ให้มีความหมายครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกประเภท	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ยังไม่มีบัตรประจำตัว
หรือมีเหตุผลความจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	
	 (๒)	 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 และสมาชิกสภาท้องถิ่น	 มีสิทธิได้รับและใช้บัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย	
	 (๓)	 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจำตัวตามพระราชบัญญัตินี้	 แต่มีข้อยกเว้นไม่ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ออกบัตรประจำตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว	 ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	 และได้	
กำหนดผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทนิยามคำว่า
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	 โดยผู้มีอำนาจออกบัตรดังกล่าวอาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองปฏิบัติการ
แทนได้		
	 ทัง้นี	้กำหนดใหบ้ตัรประจำตวัสำหรบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีไ่ดอ้อกตามพระราชบญัญตับิตัรประจำตวั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่บัตรนั้นหมดอายุ	 และกำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวให้แล้วเสร็จภายใน
๙๐	วัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	
	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้เพิ่มบทนิยามคำว่า	 “ประธานสภา”	 “ข้าราชการสำนักงาน”	
“เลขาธิการ”	 และ	 “สำนักงาน”	 และให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า	 “คณะกรรมการพัฒนาการ	
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”	 และได้กำหนดให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ตลอดจนให้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 และ
การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
อำนาจหน้าที่และการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ
โดยประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 และได้กำหนดให้มีการปรับปรุงสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 ทั้งนี้	การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ	ให้ทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	

 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัการพลศกึษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
ตามทีก่ระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา
ต่อไป	
		 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “กระทรวง”	 “สภาวิชาการ”	 “วิทยาเขต”	
“คณะ”	 “บัณฑิตวิทยาลัย”	 “สำนัก”	 เพิ่มขึ้น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจน	 และได้กำหนดให้
สถาบันการพลศึกษาเป็นนิติบุคคล	 มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และเปน็สว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ	โดยใหเ้พิม่บณัฑติวทิยาลยัเปน็สว่นราชการ
ในสถาบันการพลศึกษาเพื่อยกฐานะให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลาย
สาขา	และสามารถจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
 นอกจากน้ียังได้กำหนดให้สภาสถาบันการพลศึกษามีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และได้แก้ไข
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องค์ประกอบของสภาสถาบันการพลศึกษา	 โดยกำหนดให้อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นกรรมการสภาสถาบัน
โดยตำแหน่ง	 และให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน
เป็นกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี	 ตลอดจนได้แก้ไขเพิ่มเติม
อำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันการพลศึกษา	 	 โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษา
ของสถาบัน	 	 การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี	 คณบดี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ	 ฯลฯ
รวมท้ังวางระเบียบและออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน	การเงิน	การจัดหารายได้	และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน	 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน	 นอกจากนี้
ได้กำหนดให้แก้ไขวิธีการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน	 และการพ้นจากตำแหน่ง
รวมทั้งแก้ไขคุณสมบัติของอธิการบดี	รองอธิการบดี	และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	 (ฉบับที่..)	พ.ศ.	 ....	 ตามที่นายสาทิตย์	
วงศ์หนองเตย	 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ของเครอืขา่ยชมุชนเพือ่การปฏริปูสงัคมและการเมอืงเสนอ	และใหส้ง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดงักลา่ว	เพือ่ประกอบการพจิารณาของสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาดว้ย	สำหรบัการกำหนดคำนยิาม	
คำว่า	 “คนไทยพลัดถิ่น”	 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้พิจารณาหารือร่วมกับสำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อให้ครอบคลุมบุคคลที่มีเชื้อสายไทยกลุ่มต่าง	 ๆ	 อย่างทั่วถึง	 แล้วให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป			

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	ดังนี้	
	 ๑)	 	 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ	 พ.ศ.	 ....	 และร่างตาราง
ที่แนบท้ายร่างระเบียบนี้	 และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
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ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน	 ก.พ.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วดำเนินการต่อไปได้		
	 ๒)	 เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน		เงินปี
บำเหน็จ	 บำนาญ	 และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร	 หรือสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ	 ซึ่งเป็นสิทธิ
การลาที่กำหนดเพิ่มเติมใหม่ตามร่างระเบียบนี้	 และเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไป
ดำเนินการ	แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้		
	 (๑)	 กำหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ระเบียบว่าด้วยการลา
ของขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๓๙	และระเบยีบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 (๒)	 กำหนดนิยามคำว่า	 “ปลัดกระทรวง”	 ให้หมายความรวมถึง	 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
ปลัดทบวง	 รองปลัดกระทรวง	 ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ	 และปลัดกรุงเทพมหานครด้วย	
และนิยามคำว่า	“หัวหน้าส่วนราชการ”	หมายความว่า	อธิบดี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม	 หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม	 แต่มีฐานะเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 และให้หมายความรวมถึงผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 และ
เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
 (๓)	 กำหนดให้ระเบียบน้ีใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการตำรวจ	 และข้าราชการกรุงเทพมหานคร	 ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทนั้น			
	 (๔)	 กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา	 อนุญาต
ให้ลา	และยกเลิกวันลา	สำหรับการลาป่วย	ลาพักผ่อน	หรือลากิจส่วนตัว	
 (๕)	 กำหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน	๙๐	วันนับแต่วันที่คลอดบุตร	และให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน	๑๕	วันทำการ
	 (๖)	 กำหนดให้เพิ่มจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจำการ
ในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนา	 อีก	 ๕	 วันทำการ	 และในเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา	 ลาตินอเมริกา	 และอเมริกากลาง	 เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก	 เมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ	และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ	อีก	๑๐	วันทำการ	
	 (๗)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ										
	 (๘)	กำหนดให้เพิ่มสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ	
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สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
 คุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน	
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 และเห็นชอบข้อสังเกต
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	 ๘)	 (รูปแบบการตรากฎหมายในการจัดเก็บภาษี)	 	 โดยให้
สว่นราชการถอืปฏบิตัเิกีย่วกบัขอ้เสนอรา่งกฎหมายเรือ่งใดทีไ่มใ่ชก่ฎหมายเกีย่วกบัภาษอีากร	ไมค่วรมี
บทบัญญัติกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมาใช้เพื่อกิจการอื่นใด			
                                                                                                       *
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	
	 (๑)	 กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด	 ๑๒๐	 วัน	 นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา	 และกำหนดให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา	 ๙/๕	 และมาตรา	 ๙/๗	
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ซึ่งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	๑๒๐	วัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับพร้อมกับ
พระราชบัญญัติฯ	 อันจะทำให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นสามารถสามารถดำเนินการได้
โดยเร็ว
	 (๒)	 กำหนดบทนิยามคำว่า	 “คนไทยพลัดถิ่น”	 เพื่อแสดงลักษณะของผู้ซึ่งจะได้รับการรับรอง
เป็นคนไทยพลัดถิ่น	ได้แก่
	 			 	 	 (๒.๑)		 ผู้ซ่ึงมีเช้ือสายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน	โดยเหตุอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต	 ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติ
ของประเทศอ่ืน	 และได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหน่ึงและมีวิถีชีวิต
เป็นคนไทย	 โดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	หรือ

  * ในวันอังคารที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อนุมัติหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสัญชาต ิ                      
(ฉบับที่	..) พ.ศ.	.... และส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน.
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	 			 	 (๒.๒)	 ผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งเป็นการกำหนด
เพื่อให้สามารถพิสูจน์บุคคลเชื้อสายไทยในกรณีอื่นที่ยังไม่ได้สำรวจจัดทำทะเบียนตาม	 	 (๒.๑)	 แต่ใน
การกำหนดลักษณะของคนไทยพลัดถิ่นโดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทำนองเดียวกับ
เงื่อนไขการเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่บัญญัติในคำนิยามนี้	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายที่เป็น
สากล	ซึ่งในภาษาลาติน	คือ	หลัก	ejusdem	generis	(หมายถึง	การตีความกฎหมายจะต้องสอดคล้อง
และรับกันกับความหมาย	หรือจุดประสงค์	หรือเจตนารมณ์ของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายท่ีอยู่ในมาตรา
เดียวกัน	หมวดหมู่เดียวกัน	เรื่องเดียวกัน	หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน)
	 	 	 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 อันประกอบด้วย	 กรรมการ
ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน	 ๗	 คน	 มีอำนาจหน้าที่
พิจารณาและให้การรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	 ตลอดจนเสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงหรือการดำเนินการใดๆ	 เกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น	 	 ทั้งนี้	 ให้นำบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง	 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม	
	 	 	 (๔)	 กำหนดให้ผู้ซึ่งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้รับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น	 ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด	 และกำหนดให้บุตรของคนไทยพลัดถิ่นดังกล่าวที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติของประเทศอื่นหรือได้สัญชาติไทยแล้ว	 ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดด้วย	 ซึ่งเป็นไปตามหลัก
สืบสายโลหิตและหลักที่ห้ามถือสองสัญชาติ	 นอกจากนี้ได้กำหนดให้คนไทยพลัดถิ่นที่ได้แปลงสัญชาติ
เป็นไทย	 หรือได้สัญชาติไทยแล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 ถือว่าเป็นคนไทยพลัดถ่ินท่ีได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 	
พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 	 และให้มีสถานะเป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดด้วย	

สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. . . . . 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบดังนี้	
	 ๑)	 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
	 ๒)	 เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายประดิษฐ์	 	 ภัทรประสิทธิ์)
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สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

เสนอขอแก้ไขคำผิดของร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 ๑๐	 ซึ่งแก้ไข
มาตรา	 ๑๐๒	 ตรี	 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๖๙	 จาก	 “(๑)	 ความผิดฐาน
ลักลอบหรือหลีกเลี่ยงศุลกากรให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ	 ๕๕	 จากเงินค่าขาย
ของกลาง	 โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนร้อยละ	 ๓๐	 เป็นเงินรางวัลร้อยละ	 ๒๕	 แต่กรณีที่มิได้ริบ
ของกลาง	หรือของกลางไม่อาจจำหน่ายได้	ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ	ส่วนรายที่ไม่มีผู้แจ้งความนำจับ
ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ	 ๓๐”	 เป็น	 “(๑)	 ความผิดฐานลักลอบหรือหลีกเลี่ยงศุลกากร
ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ	 ๑๕	 แต่กรณีที่มิได้ริบของกลาง	 หรือของกลางไม่อาจ
จำหน่ายได้	 ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ	 ส่วนรายที่ไม่มีผู้แจ้งความนำจับ	 ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัล
ร้อยละ	๒๐”		


