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สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ   
 
   ตามที่ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ใหอํานาจหนาที ่
ของนายกรฐัมนตร ีเปนอํานาจหนาท่ีของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิลงวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ ่งไดกําหนดวา โดยทีม่ีกฎหมายบางฉบับไดบัญญัติไวถึงอํานาจหนาที ่
ของนายกรัฐมนตรีในอันทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายไวและเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกลาว หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสัง่ใหในระหวางทีย่งัไมมผีู ใดดํารงตําแหนง  
นายกรฐัมนตรี ใหบรรดาอาํนาจหนาทีท่ีก่ฎหมายบญัญตัไิววาเปนอาํนาจหนาทีข่องนายกรฐัมนตรหีรอื
คณะรัฐมนตรีใหเปนอํานาจหนาทีข่องหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผู ทีห่ัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติมอบหมายนั้น ดังนั้น เพื ่อใหทานผูอานไดรับทราบถึงขาวสารเกี ่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินโดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วของกับวงงานดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
   คอลัมน “สรุปมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี ่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ” จึงขอนําเสนอ
“สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ”๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ดังนี้

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) มีขอสั่งการดานกฎหมาย ดังนี้
          ใหสวนราชการเรงเสนอรางกฎหมายที่เก่ียวกับการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน
การคา เศรษฐกจิ หรอืเปนอุปสรรคตอการบรหิารราชการแผนดนิและการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีจาํเปนตองดําเนินการในระยะเรงดวน โดยเสนอใหฝายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมและฝายที่กํากับดูแลพิจารณากลั่นกรองกอน แลวจึงเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

   ๑ กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก, แหลงทีม่า www.thaigov.go.th/th.news/item/

สืบคนเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.
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สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทีป่ระชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
จํานวน ๕ ฉบับ และเตรียมเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในวาระแรก 
เพื่อใหการพจิารณารางกฎหมายของสภานิติบญัญติัแหงชาติเปนไปอยางรวดเรว็ โดยรางพระราชบญัญตัิ
ทั้ง ๕ ฉบับ ดังกลาวนั้น ประกอบดวย
   ๑) รางพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
   ๒) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๓) รางพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
   ๔) รางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๕) รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
          ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา
ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเปนประธานการประชุม
ไดรับทราบตามทีฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ฝกย.) เสนอเกีย่วกับรางพระราชบัญญัติ
ทีค่วรเรงรัดใหมผีลบงัคับใช ซึ่งสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดตรวจพิจารณาแลว
โดยที่ประชุมไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๒ ฉบับ กอนนําไปบรรจุเขาสูวาระ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนี้
   ๑) รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ....
   ๒) รางพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... 
   ๓) รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   ๔) รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... 
   ๕) รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
   ๖) รางพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....
   ๗) รางพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ๘) รางพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๙) รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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   ๑๐) รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 
   ๑๑) รางพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   ๑๒) รางพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อบริหารราชการแผนดิน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
ซ่ึงมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เปนประธานฯ ไดเห็นชอบรางกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๒ ฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางดาวของคณะกรรมการนโยบาย
การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ดังนี้
   ๑.  รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... ซ่ึงเปนการยกเลิกการหักเงินคาจาง       
ของลูกจางเพื่อนําสงเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
   ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. .... ซึ่งเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเปนการจูงใจใหคนตางดาว
ท่ีอยูนอกระบบ    การจางงานเขาสูระบบการจางงานโดยถกูตองตามกฎหมาย รวม ๒ ฉบบั โดยสาระสาํคญั
เปนการกาํหนดคาธรรมเนยีมการทํางานของคนตางดาวสาํหรบัสาขาอาชพีรบัจางทํางานโดยใชกาํลงักาย
เปนหลักหรือรับจางทํางานในบาน ในอัตราเดียวกันทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
   ประเภทอัตราคาธรรมเนียม
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน ๓ เดือน ฉบับละ ๒๒๕ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ฉบับละ ๔๕๐ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุเกิน ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ฉบับละ ๙๐๐ บาท
   ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๒๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ ๙๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
   กําหนดคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับสาขาอาชีพอ่ืน นอกจากอาชีพรับจาง
ทํางานโดยใชกาํลังกายเปนหลกัหรอืรบัจางทาํงานในบาน ในอตัราเดยีวกนัทุกทองที่ท่ัวราชอาณาจกัร ดงันี้
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   ประเภทอัตราคาธรรมเนียม
           ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตที่มีอายุไมเกิน ๓ เดือน ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
   ใบอนุญาต/การตออายุใบอนุญาตท่ีมีอายุเกิน ๖ เดือน แตไมเกิน ๑ ป ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
   ใบแทนใบอนุญาต ครั้งละ ๕๐๐ บาท
           การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทํางาน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
   การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ ๑๕๐ บาท
   ยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตใหเปล่ียนหรือเพ่ิมทองท่ีหรือสถานท่ีทํางานสําหรับสาขาอาชีพ
     รับจางทํางานโดยใชกําลังกายเปนหลักในกิจการกอสรางหรือรับจางทํางานในบาน
   กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทีป่ระชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ  
จันทรโอชา ผูบญัชาการทหารบก ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธาน 
ไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ จํานวน ๑๔ ฉบับ กอนเสนอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาดังนี้
   ๑) รางพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงมหาดไทยเสนอ)
มีสาระสําคญัคอื ปรบัปรงุแกไขมาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อใหเจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาทีค่วบคุมการจราจรโดยใชอุปกรณตรวจจับการฝาฝน
กฎจราจร หรือสัญญาณจราจร มีอํานาจสงใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือผูครอบครองรถได
ในกรณท่ีีตรวจพบการกระทาํผิดแตไมทราบตวัผูขบัขี ่หรอืไมสามารถออกใบสั่งใหผูขบัขี่พรอมหลกัฐาน
จากอุปกรณตรวจจับใหผูขับขี่ในขณะนั้นได
   ๒) รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรมเสนอ)
มีสาระสําคัญคือ การกําหนดอุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร (เพิ่มมาตรา ๒๔ วรรคสาม)
และกําหนดขอสันนิษฐานในกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบวาหยอนความสามารถในการขับขี่โดยไมมี
เหตุอันควร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๒)
         ๓)  รางพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๔)  รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ....
         ๕)  รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
          ๖)  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิพระราชกาํหนดพกิดัอัตราศลุกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. ....

33-37-MAC6.indd  36 29/9/14  16:59

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

         ๗)   รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๘)   รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
          ๙)   รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 
   ๑๐) พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
   ๑๑) รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 
   ๑๒) รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   ๑๓) รางพระราชบัญญัติรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
   ๑๔) รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... 
   อนึ่ง สําหรับท านผ ู สนใจสามารถติดตามแถลงการณ รวมทั ้งประกาศและคําสั ่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับตาง ๆ ไดที่ Facebook ของกองอํานวยการรักษา
ความสงบเรียบรอย หรือเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาทีส่ํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ www.senate.go.th ซึ่งไดดําเนินการรวบรวมประกาศและคําสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ทั้งนี้ เพื ่อประโยชนในการสืบคนสําหรับรองรับ
การปฏิบัติหนาทีใ่นวงงานดานนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและเพื ่อการศึกษา
คนควาตอไป 
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