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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร
   พุทธศักราช ๒๔๘๒
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผู แทนราษฎรพิจารณาตอไป และเห็นชอบใหย ุติการดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 
๒๔๘๒ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 

   รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญท่ัวไป
    พ.ศ. ๒๕๕๕
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหนําขึ ้นทูลเกลาถวายฯตอไปได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๗ ไดบัญญัติใหในปหนึ ่งใหม ีสมัยประชุม
สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ
ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกในวันที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป ตั้งแต
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว ดังนั้น จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป
สําหรับป ๒๕๕๕ ต้ังแตวันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เพือ่ใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๒๗
 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ไป ตั้งแตวันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เร่ือง  รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)  
   พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับ
   กรมปาไม) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
(โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ  และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาเห็นวา กรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแล รักษา 
สงเสริม และทํานุบํารุงทรัพยากรปาไม ซึ่งมีลักษณะงานที่ซําซอนและมีพื้นที่รับผิดชอบ
บางสวนทับซอนกัน มีอํานาจหนาทีใ่นการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมอยางเดียวกัน
จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา พบวาเกิดปญหาในการบริหาร ทัง้ในดานนโยบาย วิชาการ บุคลากร
และการบังคับใชกฎหมาย เปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื ่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศมีเอกภาพและเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล  สมควรรวมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับกรมปาไม เปน “กรมปาไม” 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาทีท่ีเ่กี ่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไปเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม   
   รวมถึงใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ตลอดจนอํานาจหนาทีข่องกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช และอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ 
กรมปาไม และอธิบดีกรมปาไม
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   นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรก ใหกรมปาไมมีสวนราชการตาม (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
และ (๑๑) – (๒๖) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากสวนราชการตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย และ
ใหโอนอัตรากําลังในสวนราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไปเปนของสวนราชการ
กรมปาไม 
   ทั้งนี้ ในวาระเริม่แรก ให อ.ก.พ. กระทรวงฯ พิจารณาจัดตําแหนงและเกลีย่อตัรากําลัง
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ที่โอนมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในสวนที่นอกเหนือจากมาตรา ๗ (๑) - (๘) ไวในกรมปาไม 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(กําหนด
   อุปกรณเพ่ือชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนด
   ขอสันนิษฐานกรณีผูขับข่ีไมยอมใหทดสอบ โดยไมมีเหตุอันควร) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กําหนดอุปกรณ
เพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมี
เหตุอันควร) ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามทีก่ระทรวงยุติธรรมเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
        กระทรวงยุติธรรม แจงวา รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนด
อุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่  ไมยอมใหทดสอบ
โดยไมมีเหตุอันควร) มีสาระสําคัญเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมขอสันนิษฐานทางกฎหมายในกรณีท่ีผูขับข่ีเมาสุรา
หรือของเมาอยางอ่ืนแตไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันควร  และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาทีใ่หสัง่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอันควรเชื่อไดวาผูขับขี่ไดขับขี่รถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ อนัจะเปนมาตรการในการปองกันการเกิดอบุัติเหตุใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัยในทองถนนมากยิ่งขึ้น 
   โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีใ่ชไฟฉายเรืองแสง หรืออุปกรณ
เรืองแสงอ่ืนในการแสดงสัญญาณจราจรได และใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาทีม่ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่วาหยอนความสามารถในอันทีจ่ะขับหรือเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอืน่ และใหมีอํานาจกักตัวผูขับขี่ทีม่ีพฤติการณดังกลาวและไมยอมใหทดสอบในกรณี
ผูขับขี่ถูกกักตัวไวทดสอบแลว หากผูนั ้นไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เร่ือง  รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
    แทนตําแหนงที่วาง
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู แทนราษฎรจังหวัดลําพูน เขตเลือกตั ้งที ่ 2 แทนตําแหนงที ่วาง ในระหวาง วันที ่ ๓๐
กรกฎาคม – วนัที ่๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหผูสมคัรรบัเลอืกตัง้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการหาเสียงเลอืกตั้ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เรือ่ง รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   (สงใบสั่งทางไปรษณีย)
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....(สงใบสั่ง
ทางไปรษณีย) ตามที ่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
   กระทรวงมหาดไทยเสนอตามรายงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติวาได เสนอ
รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สงใบสั่งทางไปรษณีย) มาเพื่อดําเนินการ
โดยขอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ใหเจาพนักงานจราจรหรอืพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจวากลาวตกัเตอืน หรอืออกใบสั่งใหผูขบัขี่ซึ่งฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ ได โดยอาจออกใบสั่งใหผูขับขี่
ชําระคาปรับตามที ่เปรียบเทียบก็ได หรือหากเปนกรณีทีไ่มพบตัว ผูขับขี่ เจาพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจาหนาที่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถไดเพื่อใหเห็น  ไดงาย
   โดยปจจุบันมีผูขับขี่กระทําผิดกฎหมายจราจรเปนจํานวนมากแตเจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกใบสั่งไดในขณะนั้น เชน ผูขับขี่ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
ตามแยกตาง ๆ ขับรถเกินกวาทีก่ฎหมายกําหนดและถูกตรวจจับโดยใชเครื่องตรวจจับความเร็ว
หรือขับรถฝาฝนสญัญาณไฟจราจรสีแดงและถูกตรวจจับโดยกลองตรวจจับ (RED  LIGHT CAMERA)
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เปนตน จึงเปนชองวางในการฝาฝนกฎหมายและทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ทัง้ทีป่จจุบันไดมีการนําเครื่องมือทีท่ันสมัยมาใชในการตรวจและจับกุมผูกระทําผิดอันเปน
การชวยลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนแลวก็ตาม
   ดังนั้น เพื่อใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบัน จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมการจราจรโดยใชอุปกรณ
ตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจรมีอํานาจสงใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือ
ผูครอบครองรถไดในกรณทีีต่รวจพบการกระทาํผิด แตไมทราบตัวผูขับขีห่รือ ไมสามารถออกใบสั่ง
ใหผูขับขี่พรอมหลักฐานจากอุปกรณตรวจจับใหผูขับขี่ในขณะนั้นได
         โดยมสีาระสาํคญั คอื กาํหนดใหเจาพนกังานจราจรหรอืพนกังานเจาหนาท่ีท่ีควบคมุการจราจร
โดยใชอุปกรณตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจร มีอํานาจสงใบสั่งพรอมหลักฐาน
จากอุปกรณตรวจจับไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือผู ครอบครองรถทางไปรษณียลงทะเบียนได
ในกรณีมีการตรวจพบการกระทาํผิด แตไมทราบตวัผูขบัขี่หรอืไมสามารถออกใบสั่งใหผูขบัขี่ในขณะนั้นได 

   เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
   ในองคกรอาชญากรรม  ขามชาติ พ.ศ. .... 
         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังนี้
         ๑. เหน็ชอบตามความเหน็ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม และใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
รับรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. .... 
ไปตรวจพจิารณาอกีครั้งหนึ่ง โดยใหนาํความเหน็ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม ไปประกอบการพจิารณาดวย  
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา  กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณา
ตอไป  เม่ืออนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิพธิสีารเพื่อปองกนั 
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรแีละเดก็  เสรมิอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาต ิและพธิสีารวาดวยการตอตานการลกัลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก 
ทางทะเล และ  ทางอากาศ เสรมิอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 
         ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการนําอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก  เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ  และพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยดวน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

   เรือ่ง  รางพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....
         คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญตักํิาหนดวิทยฐานะผูสาํเรจ็วิชาการทหาร   (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให
สงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา     กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป
          โดยมีสาระสําคัญดังนี้
          ๑. กําหนดปริญญาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน 
นายเรืออากาศ และโรงเรียนแผนที่ ใหมีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  
          ๒. แกไขชื่อสังกัดของโรงเรียนแผนที่ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม  
          ๓. กําหนดใหสภาการศึกษาวิชาการทหารอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได และเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่องสภา
การศกึษาวิชาการทหารเพื่อใหมีอํานาจกาํหนดมาตรฐานการศกึษาวชิาการทหาร รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิ
องคประกอบของสภาการศึกษาวิชาการทหารโดยใหมีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ผูทรงคุณวุฒิ  และมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงดวย
          ๔. กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําของสถาบันการศึกษาและใหมี
สิทธิใชเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
   ๕. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษแกผูใชปริญญา อักษรยอปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรโดยไมมีสิทธิที่จะใช 

   เรื่อง  รางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

         คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
          โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
   ๑. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่องราชบัณฑิตยสถานใหสามารถจัดการศึกษาอบรมและ
พัฒนาทางวิชาการ และมีอํานาจในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหอ่ืนแกสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน 
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           ๒. แกไขเพิ ่มเติมอํานาจหนาที ่ของนายกราชบัณฑิตยสถานโดยใหเปนผู แทนของ
ราชบัณฑิตยสถานในการดําเนินงานทางวิชาการ 
           ๓. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสภาราชบัณฑิตยสถานโดยใหมีอํานาจในการออก
ขอบังคับเพื่อเรียกเก็บคาใชจาย คาธรรมเนียม และคาบริการที่อยู ในอํานาจหนาที่ของ
ราชบัณฑิตยสถาน  และใหนําไปใชจายในการดําเนินงานได 
      ๔ . ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที ่ของคณะกรรมการสงเสร ิมก ิจการ 
ราชบัณฑิตยสถาน และกําหนดใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามนโยบาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั ่งของสภาราชบัณฑิตยสถาน นายกราชบัณฑิตยสถาน และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน   

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕

   เรื่อง รางพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ....
       คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. .... 
ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหตัดความในสวนทีเ่กี ่ยวกับสํานักงานกํากับเชื ้อโรคและพิษจากสัตวออก แลวสงใหคณะ
กรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผู แทนราษฎรพิจารณาตอไป 
         ท้ังน้ี ใหกระทรวงสาธารณสุขรับประเด็นการจัดต้ังสํานักงานกํากับเช้ือโรคและพิษจากสัตวไป
พิจารณาอีกครั้งหนึง่ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศใช
บังคับเปนกฎหมายแลว
         โดยมีสาระสําคัญดังนี้
   ๑.   กาํหนดใหยกเลิกพระราชบญัญตัเิชื้อโรคและพษิจากสตัว พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ 
และกําหนดบทนิยามเพิ่มเติม อาทิเชน เชื ้อจุลินทรีย สารชีวภาพ เปนตน รวมถึงใหรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสาธารณชน
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนนักวิชาการ
ดานการแพทยและการสาธารณสุข ผูแทนผูรับอนุญาตหรือจดแจง และผูทรงคุณวุฒิ กําหนดวาระ
การดาํรงตาํแหนงและการพนจากตาํแหนง องคประชมุ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กาํหนด
   ๓. กําหนดใหจัดตั้ง“สํานักงานกํากับเชื้อโรคและพิษจากสัตว”ขึ้นในกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๒๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   ๔. กําหนดกระบวนการการขออนุญาตและการจดแจงซึ่งการผลิต นําเขา สงออก ขาย 
นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว การออกใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง
ประเภทของใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง การแกไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง อายุ
และการตออายุใบอนุญาตและใบรับจดแจง และการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง
   ๕. กําหนดใหผู รับอนุญาต ผูจดแจง ผูดําเนินการ และผูมีหนาที ่ปฏิบัติการ มีหนาที่
ตามที่กําหนด รวมถึงใหผู อนุญาตมีอํานาจในการควบคุมเชื ้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนด
   ๖. กําหนดกระบวนการเลิกกิจการและการโอนกิจการที่ เกี ่ยวกับเชื ้อโรคและพิษ
จากสัตว รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การสั่งยกเลิกคําสัง่พักใชใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการที่ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือใบรับจดแจงจะขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว
   ๗. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการอุทธรณการไมออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การไมตออายุใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง
   ๘. กําหนดความรับผิดทางแพง และบทกําหนดโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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