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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕
  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..)
  พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน)
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน) ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   กระทรวงมหาดไทยเสนอวา 
  โดยท่ีหลักเกณฑการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนใชบังคับมาเปนเวลานาน
และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนทีไ่มเหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ทำใหเกิดปญหาทีม่ีผลกระทบตอประชาชนซึ่งเปนผูขอรับบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน
ใหกับผูครอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันทีป่ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับทีไ่มสามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได  
  ดังนั้น เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนโดย
ใหผูซึ่งครอบครองและทำประโยชนในทีด่ินภายหลังวันทีป่ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ สามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได จึงไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 
๕๙ ทวิ ใหผูซึ ่งครอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ
สามารถเลือกทีจ่ะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนได เพื่อใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถสนองตอบความตองการของประชาชน ตลอดจนเปนการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ มกีารแกไขหลักเกณฑการออกโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน โดยใหผูซ่ึงครอบครองและทำประโยชนในท่ีดินภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ
สามารถขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได 
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  เร่ือง รางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
   (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ มีการแกไขเพิ่มเติมใหขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับบำนาญพิเศษ
เหตุทุพพลภาพใหไดรับบำนาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจายบำเหน็จตกทอด
ใหแกทายาทผูมสีิทธิไดรับ ใหสามารถนำเงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญของราชการสวนทองถิน่
(ช.ค.บ.) มารวมคำนวณได รวมถึงยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการหมดสิทธิรับบำนาญของผูรับบำนาญ  

  เร่ือง รางกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู ดำรงตำแหนงนายก
สภาสถาบนั กรรมการสภาสถาบัน หลกัเกณฑและวิธีการเลอืกหรอืสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดำเนินการตอไปได 
  รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู ดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. .... 
  (๑) รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา                  
พ.ศ. .... 
   เปนการกำหนดหลักเกณฑโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับหลักการกระจายอำนาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถาบันการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่รองรับ
การกระจายอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลองกับภารกิจของสถาบัน
การอาชีวศึกษาในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ ้นถึงระดับปริญญา ตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตองคำนึงถึง
แนวทางตามที่กำหนด และกำหนดใหสถาบันการอาชีวศึกษาแบงสวนราชการออกเปนสำนักงาน
ผูอำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย โดยคำนึงถึงภารกิจตามที่กำหนด
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  (๒) รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. .... 
  รางดังกลาวสภาสถาบันแตละแหงจะตองใชเปนแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกำหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการสภา
สถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิรวมถึงกำหนดใหดำเนินการสรรหา เลือกกรรมการสภาสถาบัน
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  เร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยเร่ือง การวางหลักประกันการร้ือถอน
  ส่ิงติดต้ังออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยเรื ่อง การวางหลักประกันการรื้อถอน
สิง่ติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามทีก่ระทรวงพลังงานเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   (๑)   กำหนดหลักเกณฑของผู ร ับสัมปทานที ่ต องวางหลักประกัน การรื ้อถอน ไดแก ผู ร ับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด เปนตน 
   (๒) กำหนดสัดสวนของหลักประกันทีจ่ะตองวางสำหรับการวางหลักประกัน ในกรณีทีผู่ รับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด  ใหเปนไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 
  (๓) กำหนดใหหลักประกันการรื ้อถอน  ไดแก  เง ินสด  พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
สัญญาค้ำประกันของธนาคาร หลักประกันอืน่ใด ซึ่งรวมถึงสแตนบายเลตเตอรออฟเครดิตประเภท
เพิกถอนไมได และบัญชีเงินสดซึ่งอยูในการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และผูรับสัมปทาน
สามารถวางหลักประกันการรื้อถอนดังกลาวประเภทเดียวทั้งหมด หรือหลายประเภทรวมกันก็ได  
  (๔)  กำหนดใหอธิบดีคืนหลักประกันการรื้อถอนที่ผูรับสัมปทานไดวางไวเต็มจำนวนหรือตาม
สัดสวนที่ระบใุนรายงานผลการปฏบิติัการรื้อถอนสิ่งติดต้ัง (Closeout Report for Decommissioning) 
หรือในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังการรื้อถอน (Closeout Report 
for Post-decommissioning) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่อธิบดีใหความเห็นชอบรายงานดังกลาว 
  (๕)  กำหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่ประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมินครั้งแรก
ไปพรอมกับแผนงานการรื้อถอน สำหรับการประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมิน
ครั้งตอไป ใหผู รับสัมปทานประเมินสถานะทางการเงินและยืน่ผลการประเมินดังกลาวเปนรายป
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ภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิน้ปปฏิทิน โดยการดำเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 
  (๖) กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผูรับสัมปทานทีไ่ดรับสัมปทานอยูกอนวันทีก่ฎกระทรวง
มผีลใชบงัคับและเขาขายจะตองวางหลักประกันการรือ้ถอนหรือประเมินสถานะทางการเงินและยื่น
ผลการประเมินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี ้ใหวางหลักประกันการรื้อถอน หรือยืน่ผลการประเมิน
สถานะทางการเงินภายในกำหนดสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวัติ
  การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขาม
  พรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวัติ
การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดนิยาม “พื้นที่ควบคุมรวมกัน” หมายความวา พื้นทีท่ีก่ำหนดใหเปนพื้นทีค่วบคุม
รวมกันตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน 
  (๒) กำหนดใหกรมศุลกากรมีอำนาจในทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมรวมกันเชนเดียวกับ
ในเขตศุลกากร และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นทีค่วบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
  (๓)  กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมีการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรที่พนักงานศุลกากรตรวจพบในพื้นที่ควบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
  (๔) กำหนดใหการดำเนินการในกรณีทีม่ีการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ท่ีพนักงานศุลกากรตรวจพบในพ้ืนท่ีควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักรใหพนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
รองขอตอเจาหนาท่ีของรฐับาลประเทศภาคตีามความตกลงใหสงบคุคล สตัว พชื ของ ตลอดจนพาหนะ 
ผูควบคุมพาหนะ และคนประจำพาหนะที่ใชขนสงสิ่งดังกลาวกลับมายังราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตอไป 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๓๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....เปนการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับปรุง
บทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” ทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทำความผิด “ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควร
สงสัย” เพิ่มบทนิยามคำวา “ผูมีหนาทีร่ายงานการทำธุรกรรม” และยกเลิกบทนิยามคำวา “สถาบัน
การเงิน” 
  ทั้งนี้ ไดปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการไดมา
ซึ ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผู ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงอำนาจหนาทีข่อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปรับปรุงอำนาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
และพนักงานเจาหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. รวมถึงปรับปรุงอำนาจ
ของสำนักงาน ปปง. ใหเลขาธิการ ปปง. มีหนาทีค่วบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน
โดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และปรับปรุงฐานะและวาระการดำรงตำแหนง
เลขาธิการ ปปง. 
  รางพระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการกำหนดใหมีมาตรการเฉพาะท่ีใชดำเนินการกับผูท่ีใหการสนับสนุน
ทางการเงินหรือทรัพยสินแกการกอการรายและใชดำเนินการกับเงินหรือทรัพยสินทีใ่ชหรือจะใช
ในการสนับสนุนแกการกอการราย เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ค.ศ. ๑๙๙๙ และขอมติคณะมนตรีความมั ่นคง
แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๗๓ (เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑)
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๓๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ทีต่รวจพิจารณาแลว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ
“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”           
  (๒) กำหนดใหสำนักงาน ปปง. มีอำนาจเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินการรายงาน
การทำธุรกรรม และวิเคราะหความเสี ่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย รวมถึงกำหนดใหคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจกำหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท  
  (๓) กำหนดมาตรการคุมครองพยานสำหรับผูใหถอยคำหรือผูทีแ่จงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) กำหนดใหขาราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีเปนตำแหนง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน   
  (๕) กำหนดใหกรมสอบสวนคดพีเิศษสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนนิ
คดีกับผูกระทำความผิดหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทำความผิด
  (๖) กำหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “ผูมีหนาทีร่ายงาน” “ระงับการดำเนินการกับ
ทรัพยสิน” เปนตน และใหคณะกรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำ
บัญชรีายชื่อผูกอการราย เพื่อแจงใหผูมีหนาที่รายงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  ทัง้นีไ้ดกำหนดหนาทีข่องผู มหีนาทีร่ายงานซึง่ไดแก สถาบันการเงินและผู ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญัตปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ ดำเนนิการระงบัการดำเนินการ
กับทรัพยสินของผูมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือกอการราย และกำหนดสิทธิของผูถูกระงับการดำเนินการ
กับทรัพยสิน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑการเขาถึงทรัพยสินของผูถูกระงับการดำเนินการ
กับทรัพยสินดวย  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา แลวเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมสีาระสำคญั คอื กำหนดใหการประกอบธรุกจิบตัรเครดติ จะกระทำไดตอเมื่อไดรบั
ใบอนญุาตจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั โดยคำแนะนำของธนาคารแหงประเทศไทย และการให
บริการแกผูรับบัตรจะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
  รวมถึงไดกำหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เชน การใหบริการผูรับบัตร 
การคุมครองผูถือบัตร การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และหนาทีข่องผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตดวย

  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ..)
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาพผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) กำหนดการแบงสวนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหม
โดยแบงสวนราชการภายในของกระทรวงออกเปน ๗ สวนราชการ ไดแก สำนักงานรัฐมนตรี
สำนกังานปลดักระทรวง กรมกจิการเดก็และเยาวชน กรมกจิการผูสงูอาย ุ กรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๓๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

         (๒) กำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาทีเ่กี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเปนของสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย และของขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการเดิม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไปเปนอำนาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีปรับปรุง

โครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

   (๓) กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ  

พนักงานราชการ ลูกจาง  และอัตรากำลังของสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยไปเปนของสวนราชการที่ปรับปรุงโครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

   (๔) กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ  

พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน  

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เฉพาะกองกลาง หนวยตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ไปเปนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผูสูงอายุตามที ่อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด

โดยใหคำนึงถึงความสมัครใจของผูที่ถูกโอนประกอบกับประโยชนของราชการ 

   (๕) กำหนดใหโอนกองทุนทีจั่ดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะในสวนราชการเดิมในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยไปเปนของสวนราชการที ่ปรับปรุงโครงสรางใหม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   (๖) กำหนดใหโอนอำนาจหนาทีข่องสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุยและของเจาหนาท่ีในสวนราชการเดมิในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษยทีม่ีอยูตามกฎหมายเฉพาะ ไปเปนของสวนราชการที่ปรับปรุงโครงสรางใหมในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือของเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีปรับปรุงโครงสรางใหม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี 

   (๗) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใดที ่อางถึงสวนราชการเดิมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยและขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสวนราชการเดิม ใหถือวาอางถึงสวนราชการ

ทีป่รับปรุงโครงสรางใหม และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการที่ปรับปรุง

โครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

P31-39.indd   38 7/22/2012   2:59:31 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรอีนุมัตหิลักการรางพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ แลวสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สวนราชการที ่เกี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคญัดังนี้
  ๑. มีการแกไขคำนิยามคณะกรรมการองคการมหาชน โดยตัดคำวา “คณะกรรมการบริหาร” 
ออก เพื่อใหเปนไปตามหลักสากลของการบริหารองคการที่คณะกรรมการทำหนาทีค่วบคุมดูแล
องคการมหาชนใหดำเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่ำหนดไว สวนการบริหารเปนหนาที่
ของผูอำนวยการ โดยใหดำเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนด และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามทีจ่ำเปนของผูอำนวยการขององคการมหาชน
และเพิ ่มเติมการพนจากตำแหนงเมื ่อมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ รวมถึงไดกำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
  ๒. กำหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนรับผิดชอบในการเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการ
และผูอำนวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทัง้การจัดตั้งและยุบเลิกองคการมหาชนตอ
คณะรัฐมนตรี 
  ๓. กำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการของแตละองคการมหาชนมีจำนวนตามที่กำหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินสิบเอ็ดคน และจะตองมีกรรมการซึ่งไมเปนขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และหามมิใหกรรมการของ
องคการมหาชนเปนกรรมการในองคการมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหง และหามมิใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในเวลาเดียวกัน ยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจำเปน และการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ
โดยตำแหนง ตองเปนไปตามหลักเกณฑการสรรหาทีค่ณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
พิจารณากำหนด
  นอกจากน้ี ไดกำหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชนซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มีเสรีภาพ
ในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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