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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
    
    เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเกี่ยวกบัหางหุนสวนจดทะเบยีนหางหุนสวนจาํกดั
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมมีติอนมุตัิหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตักิาํหนดความผดิเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบยีน 
หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงยตุธิรรมและสาํนกังานศาลยตุธิรรมไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ เปนการปรับปรุงกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพื่อลดอุปสรรคและ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
            คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรางพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติกอนเสนอสภานิติบัญญัตแิหงชาติตอไป
            โดยรางพระราชบญัญติัดังกลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ สรุปไดดังนี้
    ๑) กาํหนดใหกรรมการกํากับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยและกรรมการกํากับตลาดทนุ
เทาที่เหลอือยูปฏบัิตหินาท่ีตอไปได ในระหวางท่ียังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวฒุใินแตละคณะข้ึนใหม
            ๒) กาํหนดใหบุคคลอื่นที่มใิชบรษัิทที่ออกหลกัทรพัยอาจยื่นคาํขออนุญาตเสนอขายหลักทรพัย
ทีอ่อกใหมบางประเภทได ตลอดจนกําหนดใหบุคคลอื่นนั้นมีหนาที่ในการเปดเผยขอมูลและมีหนาที่
ที่ตองปฏิบัติภายหลังจากการไดรับอนุญาตเชนเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย
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            ๓) กาํหนดใหบรษิทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่มมีาตรฐานในการคุมครองผูลงทนุ
เชนเดียวกับทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนดอาจไดรับยกเวน
การปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกตางไปจากหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได
            ๔) กําหนดใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนและการโอนที่ใชบังคับกับบริษัท
ท่ีออกหุนกู ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุนกูมาใชบงัคบัแกการจดัทาํ
ทะเบียนและการโอนหลักทรัพยอืน่ใดทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๓๓ ดวยโดยอนุโลม และใหคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทําทะเบียนและการโอนหลักทรัพย
ดังกลาวใหแตกตางจากกรณีทัว่ไป เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
            ๕) กําหนดใหอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการออกประกาศเพื่อผอนผัน
หรือยกเวนการจัดทําหรือสงขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยบางกรณี
            ๖) กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท
ทีอ่อกหลักทรัพย มีหนาทีจ่ัดทําและเปดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสัญญาซื ้อขายลวงหนาของตน คู สมรสหรือผู ทีอ่ยูกินดวยกันฉันสามีภริยาและบุตรที ่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
    นอกจากนี ้ ยังไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยสามารถลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทนุรวมอื่นท่ีบรษิทัหลกัทรพัยเดยีวกนัน้ันเปนผูรบัผดิชอบในการดาํเนินการไดตอเมื่อไดระบไุว
โดยชดัแจงในโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีไดรบัอนมัุตแิละในหนงัสอืชี้ชวน และไดปฏบิตัติามหลกัเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
    ๗) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในสวนที ่๑ การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยของหมวด ๘ การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซือ้ขายหลักทรัพยและ
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ โดยกําหนดหามมิใหกระทําการที่มีลักษณะเปนการกระทํา
อันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย และกําหนดบทสันนิษฐานในกรณีตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับ
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อประโยชนในการพิสูจนความผิดและ
เอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได
            ๘) กําหนดใหพยานหลักฐานที่ไดมาตามความรวมมือระหวางหนวยงานตางประเทศ
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใชอางเปนพยานหลักฐาน
ในการดําเนนิคดีทัง้ปวงไดและกําหนดใหพนักงานสอบสวนอาจนําขอมูล ขอเทจ็จริง เอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสงมอบ
ในการกลาวโทษผูกระทําความผิดมาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได
            ๙) แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางอาญาเพื่อใหมีความเหมาะสมและรองรับการกระทํา
ความผิดทีเ่กี ่ยวกับหลักทรัพยตามทีก่ําหนดขึ้นใหม และแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ทีก่ําหนด
บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู บริหารนิติบุคคลเพื ่อใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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    ๖) กําหนดใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยทีใ่ช เพื ่อประโยชนตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดีทัง้ปวง รวมทัง้การบังคับทางปกครองและ
บุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมิได
    ๗) กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวาระดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
    ๘) กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาและการประเมนิการดาํเนนิงาน
ของมหาวิทยาลัย

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับ
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 
ทัง้นี ้ใหกระทรวงสาธารณสขุรบัความเหน็ของสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีปพจิารณาดาํเนนิการตอไป 
    โดยรางพระราชบัญญัติดงักลาวมีสาระสําคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จุลนิติ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม                   
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    ๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “พนักงานไตสวน” โดยแกไขคุณสมบัติของพนักงาน
ไตสวน จากเดิมทีแ่ตงตัง้จากพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทยีบเทาขึน้ไป
เปนแตงตั ้งจากพนักงานเจาหนาทีใ่นสาขากระบวนการยุติธรรมทีผ่ านการอบรมตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
    ๒) แกไขเพิ่มเติมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานไตสวนเปน
ผูดําเนินการแสวงหาขอเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดขอเทจ็จรงิเพยีงพอตอการไตสวน
ขอเท็จจริง และกําหนดใหพนักงานไตสวนที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓) 
เชน มีคําสัง่ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อประโยชน
แหงการไตสวนขอเท็จจริง ขอใหศาลออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการ มีหนังสือ
ขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชน
ดําเนินการเพื ่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที ่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี ้ขาด
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตน และมีอํานาจลงนามในหนังสือเพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๙

    เร่ือง  รางพระราชบญัญติัปโตรเลยีม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัภิาษี
เงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้  
    (๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ภาษเีงินไดปโตรเลยีม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั ของกระทรวงพลงังาน ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    (๒)  รบัทราบผลการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิโตรเลยีม พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิ
ภาษเีงนิไดปโตรเลยีม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึง่สภานิติบญัญติัแหงชาติเสนอ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบดวย
    (๓)  ใหกระทรวงพลงังานศกึษาโครงสรางขององคกร อํานาจหนาท่ี กลไกการใชงบประมาณ
และบุคลากร ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการของบรรษัทนํา้มันแหงชาติ
และรวมกับกระทรวงการคลัง ศึกษาผลกระทบ ขอดี ขอเสีย และแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายตามขอเสนอของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทีเ่สนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว
รวม ๒ ฉบับ ใหละเอียดรอบคอบ หากเห็นสมควรใหปรับปรุงแกไขในประเด็นใด ๆ ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    ๑) รางพระราชบัญญติัปโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสาํคญัเปนการแกไขเพ่ิมเตมิ
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนี้ 
     ๑.๑) กาํหนดเพิ่มทางเลอืกในการใหสทิธิสาํรวจและผลติปโตรเลยีมโดยนําระบบสญัญา
แบงปนผลผลิตมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม 
     ๑.๒) กาํหนดใหผูใดท่ีจะสาํรวจหรอืผลติปโตรเลยีมตองไดรบัสมัปทานหรอืไดรบัสญัญา
แบงปนผลผลิต โดยการขอและการไดรับสิทธิเปนผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตใหเปนไปตามทีก่ําหนด
ในหมวด ๓/๑ สัญญาแบงปนผลผลิต
     ๑.๓) กําหนดหนาที่ผูรับสัญญาแบงปนผลผลิตเปนผูนําสงคาภาคหลวง โดยหักจาก
ผลผลิตรวมของปโตรเลียมในอัตรารอยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
     ๑.๔) เพิ่มหมวด ๓/๒ สญัญาจางสาํรวจและผลติ  เพื่อกําหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  เก่ียวกบั
สัญญาจางสํารวจและผลิต กําหนดวิธีการในการนําระบบสัญญาจางสํารวจและผลิตมาใช
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     ๑.๕) กําหนดหนาทีใ่หสวนราชการที่ไดเงินมาจากการขายหรือจําหนายผลผลิต
ปโตรเลียมตองนํามาจายเปนคาภาคหลวงกอนจะนํามาจายคาจางสํารวจและผลิตหรือคาใชจาย
อื่น ๆ และหากยังมีเงินคงเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยตองจายคาภาคหลวงในอัตรา
รอยละ ๑๐ ของผลผลิตปโตรเลียมที่ผลิตได 
     ๑.๖) ยกเวนใหผูรับสัมปทานไมตองเสียคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ขายหรือ
จําหนายเฉพาะกรณีกาซธรรมชาติทีผ่ลิตและใชไปในสภาพเดิมในราชอาณาจักร เพื่อการวิเคราะห
ทดลอง ผลิต และอนุรักษปโตรเลียม
     ๑.๗) ยกเลิกการใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราตางประเทศได
    ๒) รางพระราชบญัญตัภิาษเีงินไดปโตรเลยีม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสาํคญั คอื เปนการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปโตรเลยีม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อกําหนดผูมหีนาท่ีเสยีภาษเีงนิได
ปโตรเลียมเพิ่มขึ้น และกําหนดอัตราและหลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดปโตรเลียมในระบบ
การทําสัญญาแบงปนผลผลิตตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจางและการบรหิารพสัดภุาครฐั                      
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้บังคับกับหนวยงานของรัฐทุกแหง ไดแก ราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระตามรฐัธรรมนูญ มหาวิทยาลยัในกํากับของรฐั หนวยงานอสิระ
ของรัฐและหนวยงานอืน่ทีก่ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจทีเ่กีย่วกับ
การพาณิชยโดยตรงที่มีลักษณะเปนการผลิต หรือจําหนาย หรือบริการเพื่อหารายได การดําเนินการ
จัดหายุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล และการดําเนินการโดยใชเงินกู
และเงินชวยเหลือที่สัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือเงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น 
    ๒) กําหนดหลักการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุไว ๔ ประการ ไดแก ความคุมคา 
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได 
    ๓) กําหนดใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โดยอาจจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
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ก็ไดและมีการจัดทาํขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจาง
ภาครัฐ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ 
    ๔) กาํหนดคณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี้ไว ๕ คณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกํากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ คณะกรรมการ
ความรวมมือปองกนัการทุจรติ และคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณและขอรองเรยีน โดยมีปลดักระทรวง
การคลังเปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณและขอรองเรียน และอื่น ๆ 
    ๕) กําหนดใหกรมบัญชีกลางทําหนาที่เปนองคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครฐั มีอํานาจหนาท่ีในการดแูลและพฒันาระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัผานระบบ
อิเล็กทรอนกิส จดัทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพสัด ุรวบรวม วเิคราะห และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของหนวยงานของรัฐและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย และจัดใหมีการฝกอบรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่หมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ 
    ๖) กําหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 
     ๖.๑) การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และใหประกาศเผยแพรแผนในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     ๖.๒) วิธีการจดัซื้อจดัจางและการจางที่ปรกึษา ใหกระทาํได ๓ วธิ ีไดแก (๑) วธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไป (๒) วิธีคัดเลือก (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง สวนวิธีการจางออกแบบและควบคุมงาน 
นอกจากวิธีดังกลาวขางตนใหเพิ่มอีก ๑ วิธี คือ วิธีประกวดแบบ
     ๖.๓) การพจิารณาคดัเลอืกขอเสนอ กาํหนดใหมเีกณฑการพจิารณาคดัเลอืกขอเสนอ 
โดยใหพิจารณาคณุภาพประกอบราคาได โดยไมจําเปนตองใชราคาตํ่าสุดเสมอไป แตการจะใชเกณฑใด
และใหนํา้หนักในแตละเกณฑเทาใด ตองมีการประกาศใหทราบเปนการลวงหนาในประกาศเชิญชวน
ใหเขารวมการจัดซื้อจัดจาง 
     ๖.๔) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ โดยกําหนดใหผูประกอบการกอสรางตองขึ้น
ทะเบียนไวกบักรมบัญชีกลาง ท้ังน้ีเพื่อใหการพจิารณาจดัชั้นผูประกอบการกอสรางเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
     ๖.๕) การรวมซื้อรวมจาง กําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใด อาจดําเนินการ
จดัซื้อจดัจางพสัดใุหกบัหนวยงานของรฐัแหงอ่ืน ๆ กไ็ด ภายใตกรอบขอตกลงระหวางหนวยงานของรฐั
 ผูจัดซื้อจัดจางและคูสัญญา 
     ๖.๖)   การเปดเผยขอมลูการจดัซื้อจดัจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 
โดยกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลตั้งแตขั้นตอนการเปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป การจัดทํา
ประกาศเชิญชวน การกําหนดเกณฑการพิจารณาขอเสนอ การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
การประกาศยกเลิกการจดัซื้อจดัจาง การทาํสญัญาและการแกไขสญัญา ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเปน
การสรางความเชื่อม่ันตอสาธารณชนในการเขามาตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัไดอยางเตม็รปูแบบ
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     ๖.๗) กาํหนดเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูประกอบการโดยผลการประเมิน
ใหเปนสวนหนึง่ของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผูทีจ่ะเขายืน่ขอเสนอหรือเขาทาํสัญญา
กับหนวยงานของรัฐ โดยผูทีไ่มผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูกระงับการยื ่นขอเสนอหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว จนกวาจะมีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด 
     ๖.๘) กําหนดใหผูซึ่งไดยืน่ขอเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ
มีสิทธิอุทธรณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ กรณีทีเ่ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกาํหนดในพระราชบญัญตันิี ้และหากผูอุทธรณไมพอใจผลของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณก็มีสิทธิฟองคดีตอศาล แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผลกระทบตอการจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดมีการลงนามในสัญญาแลว 
     ๖.๙) กําหนดบทกําหนดโทษ โดยกรณีทีเ่จาหนาทีป่ฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินีโ้ดยมิชอบ เพื ่อใหเกิดความเสียหายแกผู หนึ ่งผู ใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาทีต่ามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
การกระทําความผิดนั ้น และผูใชหรือผู สนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดดังกลาวดวย 

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให
รบัความเห็นของสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีธนาคารแหงประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดังกลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแกไขขอบเขตของ “หนี้สาธารณะ” ใหครอบคลุมเฉพาะหนี้
ทีก่ระทรวงการคลังมีอํานาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไมรวมหนี้ของหนวยงานในภาคการเงิน 
และ “หนีเ้งินกูทีเ่ปนความเสี่ยงทางการคลัง” อันไดแกหนี้เงินกูของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลภาระความเสี่ยงทางการคลัง
ปรบัปรงุองคประกอบและเพิ่มเตมิอํานาจของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบรหิารหน้ีสาธารณะ
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ ้น ตลอดจนขยายกรอบการลงทุนในประเทศโดยใหกองทุน
บริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยได
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    เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศและ
การประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
    คณะรฐัมนตรมีีมตอินุมัตหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิุมครองการดาํเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศและการประชุมระหวางประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงการตางประเทศ 
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหการใหความคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือ
การประชุมระหวางประเทศตองทําความตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
และใหเทาทีจ่ําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศหรือการประชุม
ระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหวางประเทศ แนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศและสถานะขององคการระหวางประเทศนั้น 
    ๒) กําหนดใหในการดําเนินการเพื่อทําความตกลงคุมครองการดําเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรือการประชุมระหวางประเทศ หนวยงานที ่รับผิดชอบตองหารือกระทรวง
การตางประเทศเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใหความคุมครองดังกลาว
    ๓) กาํหนดใหหนวยงานที่รบัผดิชอบเสนอความตกลงคุมครองการดาํเนินงานขององคการ
ระหวางประเทศหรอืการประชมุระหวางประเทศพรอมท้ังคาํแนะนําของกระทรวงการตางประเทศ ไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการใหมีผลผูกพันตามความตกลง
    ๔) กําหนดใหองคการระหวางประเทศตามความตกลงที่ไดทําขึ้นไดรับความคุมครอง
การดําเนนิงาน ทัง้นี ้เทาท่ีระบุในความตกลงน้ัน สวนหวัหนาและรองหวัหนาของสาํนักงานขององคการ
ระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาทีข่ององคการระหวางประเทศ ซึ่งจะไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการตางประเทศดวย
    ๕) กาํหนดใหการประชุมระหวางประเทศและบคุคลที่เขารวมการประชมุระหวางประเทศ
ตามความตกลงทีไ่ดทําขึ ้นไดรับเอกสิทธิ ์และความคุมกันในระหวางการประชุมระหวางประเทศ 
หรือการเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่รือในการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติหนาที ่
ทั้งนี้ เทาที่ระบุในความตกลงนั้น
    ๖) กาํหนดขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุมกันขององคการระหวางประเทศและบุคลากร
ขององคการระหวางประเทศระดบัรฐับาล องคการระหวางประเทศระดบัก่ึงรฐับาลและองคการเอกชน
ระหวางประเทศ โดยจะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันไมเกินกวาที่กําหนดไว เชน การยกเวนขอจํากัด
เกี่ยวกับการเขาเมืองและการจดทะเบียนคนตางดาว ขอจํากัดดานการเงินและการแลกเปลี่ยน
เงนิตรา การยกเวนภาษทีางตรง อากรศลุกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิ่งของ
บางประเภท รวมทัง้กําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติภารกิจเพื่อองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
จะไดรบัความคุมกนัจากการดาํเนนิการตามกฎหมายเก่ียวกับถอยคาํดวยวาจาหรอืเปนลายลกัษณอกัษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต
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    ๗) กําหนดขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุมกันของการประชุมระหวางประเทศ ผูแทน
ของรัฐหรอืรฐับาล เจาหนาท่ีองคการระหวางประเทศ ผูเขารวมการประชมุ หรอืบคุคลอื่น ซึ่งปฏบิตัภิารกจิ
เพื่อการประชุมระหวางประเทศ จะไดรบัเอกสทิธิ์และความคุมกันในระหวางการประชมุในประเทศไทย 
หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาทีห่รือภารกิจเกี่ยวกับการประชุมนั้นไมเกินกวาทีก่ําหนดไว
เชน การยกเวนอากรศุลกากรและขอหามขอจํากัดวาดวยการนําเขาและสงออกสิง่ของบางประเภท
และความคุมกันจากการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถอยคําดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร
และการกระทําทั้งปวงที่ไดกระทําในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไดกระทําโดยสุจริต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๙
 
    เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณากอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป 
    กระทรวงกลาโหมเสนอวา องคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนองคการของรัฐ
เพื่อการกศุลที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชบญัญตัอิงคการสงเคราะหทหารผานศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถปุระสงค
เพื่อการสงเคราะหทหารผานศกึ ครอบครวัทหารผานศกึและทหารนอกประจําการ มีสภาทหารผานศึก
ซึ่งทําหนาทีว่างนโยบายและควบคุมกิจการทั่วไปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก แตโดยที่
พระราชบญัญัตอิงคการสงเคราะหทหารผานศกึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชมาเปนระยะเวลานาน จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวในสวนทีเ่กี่ยวกับองคประกอบของสภาทหารผานศึกใหสอดคลองกับ
ภารกิจในปจจุบัน เพือ่ใหสามารถบริหารงานขององคการทหารผานศึกไดดวยความคลองตัวยิง่ขึน้ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห        
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

         มาตรา ๑๔  ใหมีสภาทหารผานศกึประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนนายก  ผูอํานวยการเปนอุปนายก
รองผูอํานวยการเปนกรรมการโดยตาํแหนง และ
กรรมการซึ่งรฐัมนตรแีตงต้ังดวยความเหน็ชอบ
ของสภากลาโหม คอื จากทหารผานศกึประจาํการ   
เจด็คน และทหารผานศกึนอกประจาํการเกาคน

   มาตรา ๑๔ ใหมีสภาทหารผานศกึประกอบดวย
รฐัมนตรเีปนนายก รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวง 
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่หน่ึง ปลดักระทรวง
กลาโหมเปนอุปนายกคนที่สอง ผูอาํนวยการเปน
อุปนายกคนที่สาม รองผูอํานวยการเปนกรรมการ              
โดยตําแหนง และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ดวยความเหน็ชอบของสภากลาโหม คอื จากทหาร
ผานศกึประจาํการหกคน และทหารผานศึกนอก
ประจําการเกาคน 

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๔๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ทีก่ระทําผิด โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการและปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดวยกรรมการโดยตาํแหนงจากหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณเปนที่ประจักษดานจิตวิทยา ดานสังคมสงเคราะห ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
ดานสทิธเิดก็และดานการคุมครองเดก็ โดยใหอธบิดกีรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชนเปนกรรมการ
และเลขานุการ

พระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐

รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะห        
ทหารผานศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึกโดยตําแหนง
 มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึก
เปนประธานในที่ประชุม ถานายกสภาทหาร
ผานศึกไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหาร
ผานศกึเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศกึ
ก็ไมมาประชุม ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 ใหเลขานุการ อผศ. เปนเลขาธิการของสภา
ทหารผานศึก โดยตําแหนง
 มาตรา ๒๑ ใหนายกสภาทหารผานศึกเปน
ประธานในที่ประชมุ ถานายกสภาทหารผานศกึ    
ไมมาประชุม ใหอุปนายกสภาทหารผานศึก         
คนทีห่นึ่งเปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหาร    
ผานศกึคนที่หน่ึงไมมาประชมุ ใหอปุนายกสภา
ทหารผานศกึคนที่สองเปนประธาน ถาอุปนายก
สภาทหารผ านศึกคนทีส่องไม มาประชุม                
ให อ ุปนายกสภาทหารผ านศึกคนท ีส่าม
เปนประธาน ถาอุปนายกสภาทหารผานศึกคน
ท่ีสามกไ็มมาประชมุ ใหท่ีประชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    ๒) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดมีอํานาจหนาท่ีกาํหนดนโยบายและทศิทางในการบรหิารการแกไขบาํบดัฟนฟเูดก็และเยาวชน
ทีก่ระทําผิด ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎหมาย ระเบียบและประกาศตาม 
พระราชบัญญัตินี้ พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิด กาํหนดหรอืเสนอแนะแนวทางกลยทุธและมาตรการในการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็ก
    ๓) กําหนดใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของเจาพนักงานพินิจ
    ๔) กําหนดหามมิใหใชเครื่องพันธนาการใด ๆ แกเด็กและเยาวชนที ่อยู ในสถานที ่
ควบคุม เวนแตจะมีเหตุจําเปนอยางยิง่อันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลอื่น โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหใชเครื่องพันธนาการ
แกเด็กและเยาวชนที่อยูในสถานที่ควบคุมและใหเจาพนักงานพินิจบันทึกเหตุผลหรือความจําเปน
    ๕) กําหนดใหเจาพนักงานพินิจจะรับเด็กและเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิดไว
ในระหวางการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดี หรอืตามคาํพพิากษาหรอืคาํสั่งศาลไวควบคมุดูแลเพ่ือแกไข
บําบัดฟนฟูหรือฝกอบรมในสถานที่ควบคุมไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือ
เมื่อไดรับหมายควบคุมตัวหรือคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
    ๖) กําหนดใหเพื ่อประโยชนในการดูแลแกไขบําบัดฟ นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
หรือเยาวชนใหกลับตนเปนคนดี ใหอธิบดีจัดใหมีระบบการจาํแนกเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม
ของสถานพินิจและศูนยฝกและอบรม หลักเกณฑและวิธีการจําแนกใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด และใหสถานที ่ควบคุมจัดใหมีการจําแนกเด็กหรือเยาวชน เพื ่อกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ตอเดก็และเยาวชน  การวางแผนแกไขบาํบดัฟนฟ ูและการรายงานขอเท็จจรงิ พรอมท้ังเสนอความเหน็
เกี่ยวกับการลงโทษ หรือการใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมตอศาล
    ๗) กําหนดวิธีการแกไขบําบัดฟ นฟูหรือฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน กําหนดวิธีการ
และเปาหมายในการกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และการจัดทําแผนการแกไขบําบัดฟนฟูหรือ
แผนการฝกอบรมเด็กหรือเยาวชน ตลอดจนการกําหนดใหสถานพินิจจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนเปนรายบุคคล
    ๘) กําหนดการเตรียมความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยจากสถานที่
ควบคุมตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
    ๙) กําหนดโทษปรับสําหรับผูทีไ่ดรับอนุญาตใหเขาไปในสถานทีค่วบคุมแตไมปฏิบัติตาม
ระเบยีบ กาํหนดโทษสําหรบัผูท่ีนําเขามาซ่ึงสิ่งของตองหามเขาไปในสถานที่ควบคมุโดยไมไดรบัอนญุาต
และตองวางระโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และถาผูกระทํา
ความผดิเปนเจาพนกังานพนิิจหรอืเจาหนาท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกบัการดแูลเดก็และเยาวชนสถานท่ีควบคมุ
ตองระวางโทษเปน ๓ เทาของโทษที่กําหนดไว

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๙๔๒ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา  โดยใหรบั
ขอสังเกตของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่นไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    โดยรางพระราชบญัญติัดงักลาวมสีาระสาํคญั คอื เปนการแกไขเพิม่เติมบทนิยาม กําหนด
ใหโรงงานมีการจัดทําการประกันภัย หลักประกันหรือกองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก กําหนดใหมีผู ตรวจสอบเอกชนซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงาน
หรือเครื่องจักรได กําหนดหนาทีข่องผูประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ กําหนดใหการเริ่มประกอบ
กจิการของโรงงานตองขออนญุาต  กาํหนดหลกัเกณฑการขยายโรงงาน กําหนดอายใุบอนุญาตตรวจสอบ
หรอืรบัรอง วิธีการออกใบแทนใบอนญุาตตรวจสอบและหรือรบัรอง กาํหนดการสิ้นอายุของใบอนญุาต
ประกอบกิจการโรงงาน กําหนดวิธีการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดระยะเวลา
ในการตออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดหลักเกณฑการรับโอนใบอนุญาต 
กาํหนดหลกัเกณฑการเลกิประกอบกจิการโรงงาน กาํหนดบญัชอีตัราคาธรรมเนียมใหม เพิ่มบทลงโทษ
และกําหนดบทเฉพาะกาล

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาล
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้
    ๑) อนุม ัติหลักการร างพระราชบัญญัติการเสริมสร างประสิทธิภาพในการบังคับ
ตามคาํสั่งศาลในคดอีาญา พ.ศ. .... ตามที่สาํนักงานศาลยติุธรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒) รบัทราบแผนการจดัทํากฎหมายลาํดบัรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบญัญตัิ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
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    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดใหศาลอาจมีคําสั ่งแตงตั ้งบุคคลใดเปนผู กํากับดูแลผู ถูกปลอยชั ่วคราว
โดยใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจาย
    ๒) กําหนดใหเมือ่มีการจับกุมผูตองหาหรือจําเลยทีไ่ดรับการปลอยชั่วคราวในชั้นศาล
ซึง่หลบหนีและไดสงตัวตอศาลแลวใหผูแจงความนําจับมีสิทธิไดรับเงินสินบน และเจาหนาทีผู่ จับ
มีสิทธิไดรับเงินรางวัล
    ๓) กําหนดหลักเกณฑการขอรับเงินคาตอบแทนและคาใชจาย และหลักเกณฑการขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีภายใน ๑๕ วัน
นับแตเสร็จสิ้นภารกิจ
    ๔) กําหนดหลักเกณฑ การเบิกจายเงินคาตอบแทน คาใชจาย เงินสินบน และเงินรางวัล
แกผูมีสิทธไิดรบั ใหเบิกจายจากเงนิคาปรบัตามคาํพพิากษาในคดีอาญากอนนําสงคลงัเปนรายไดแผนดนิ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง)
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการ
ศาลปกครอง) ตามท่ีศาลปกครองสงูสดุเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณากอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
ตอไป
            โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
            ๑) กาํหนดวาระการดํารงตาํแหนงประธานศาลปกครองสงูสดุ ๔ ปนบัแตวนัท่ีทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ทั้งนี้ กรณีทีป่ระธานศาลปกครองสูงสุด
ดํารงตําแหนงครบวาระหรือลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนครบวาระการดํารงตําแหนง แตยัง
ไมพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครอง ใหแตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ในตําแหนงอืน่ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกาศกําหนด โดยใหไดรับอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่ไมตํ่ากวาเดิม
            ๒) กาํหนดเกี่ยวกบัการกระทําผดิวนัิยไมรายแรงของตลุาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองอาจมมีติใหงดเลื่อนตําแหนง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑแกตุลาการ
ศาลปกครองได
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            ๓) การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหนงของประธานศาลปกครองสงูสดุตามพระราชบญัญตันิี้ 
ใชบงัคับกับวาระการดํารงตําแหนงของประธานศาลปกครองสูงสุดซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
           ๔) กําหนดใหตุลาการศาลปกครองกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไดเริ่มดําเนินการสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมาย
ทีใ่ชอยูในขณะนัน้ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ แตการลงโทษใหดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  
    เรื่อง รางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงานที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว
และใหดําเนินการตอไปได
    โดยรางพระราชกําหนดดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
    ๑) กําหนดบทนิยามการนําคนตางดาวมาทํางานตามพระราชกําหนดนี้ใหชัดเจน 
โดยหมายความเฉพาะการดําเนินการนําคนตางดาวทีร่ับอนุญาตใหเข ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองภายใตบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเขาใจทีร่ัฐบาลไทยทําไว
กับรัฐบาลตางประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลวาดวยการจางแรงงานมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ ตลอดจนกําหนดบทนิยามของถอยคําอื่น ๆ ทีม่ีความหมายเฉพาะตามพระราชกําหนดนี้
    ๒) กําหนดหลักเกณฑในการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ดังนี้ 
     ๒.๑) การนําคนตางดาวเขามาในประเทศมี ๒ วิธี 
       (๑) กรณีทีผู่ไดรับใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ 
เปนผูนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ
       (๒) กรณีที่นายจางเปนผูนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ
     ๒.๒) กําหนดเหตุพิเศษเฉพาะเรื่องในกรณีทีม่ีผลกระทบตอความมัน่คงเศรษฐกิจ 
ภยัพบัิตสิาธารณะ  หรอืกรณอ่ืีนในลกัษณะเดยีวกนั ใหรฐัมนตรโีดยอนมัุตคิณะรฐัมนตรกีาํหนดเงื่อนไขใด ๆ  
ในการนําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ หรือยกเวนการปฏิบัติใด ๆ ตามที่พระราชกําหนดนี้
กําหนดไวได
     ๒.๓) กําหนดใหนายจางซึง่เปนผูนําคนตางดาวมาทาํงานกับตนเองในประเทศตองได
รับอนุญาตจากอธิบดี เพื่อความชัดเจน
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    ๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ดังนี้  
     ๓.๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน
กับนายจางในประเทศ ดังนี้ 
       (๑) มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตตองไมนอย
กวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       (๒)  มีทุนเปนของผูถอืหุนท่ีมสีญัชาตไิทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจาํนวนทนุท้ังหมด
และจะตองมีจํานวนผูถือหุนทีม่ีสัญชาติไทยไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนผูถือหุนทัง้หมด เวนแต
ในกรณีท่ีมีสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยเปนภาคหีรอืมคีวามผกูพนัตามพนัธกรณีระหวางรฐับาลไทยกบัรฐับาล
ตางประเทศใหเปนไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญาหรือความผูกพันตามพันธกรณีนั้น
       (๓)  มีสํานักงานอยูในท่ีตัง้ท่ีเปนสดัสวน เปดเผย มีหลกัแหลงท่ีแนนอน  และไมเปน
สถานที่ตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
       (๔) ไมเปนผูรับอนุญาต ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต  ไมเคยถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนงาน หรือ
กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล
       (๕) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ 
     ๓.๒) กําหนดหลักเกณฑการวางหลักประกันความเสียหายของผู รับอนุญาต
โดยผูขออนญุาตตองวางหลักประกนัอนัสมควรไวกบัอธบิดเีพื่อประกนัความเสยีหายที่อาจเกดิจากการนาํ
คนตางดาว และเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี ้กอนทีอ่ธิบดีจะออกใบอนุญาต
ใหแกผูมาขออนุญาตเปนจาํนวนเงนิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
     ๓.๓) กําหนดใหผูรับอนุญาตตองทําสัญญาการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศโดยอยางนอยตองมีรายละเอียดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
     ๓.๔) กาํหนดหามผูรบัอนุญาตเรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัยสนิอ่ืนใดจากนายจาง เวนแต
คาบรกิารและคาใชจายตามรายการและอัตราที่อธิบดปีระกาศกําหนด รวมทั้งหามผูรบัอนุญาตเรยีกหรอื
รับเงินหรือทรัพยสินอื่นใดจากคนตางดาว
     ๓.๕) ผูรับอนุญาตตองสงรายงานเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศตออธิบดี ตามแบบรายงานที่อธิบดีกาํหนดภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
    ๔) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนายจางหรือผูรับอนุญาต ดังนี้ 
     ๔.๑) นายจางตองวางหลักประกันไวกับอธิบดี เมื่อไดรับหลักประกันแลวใหอธิบดี
อนุญาตใหนายจางนั้นนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศได
     ๔.๒) กาํหนดใหนายจางสงคนตางดาวกลบัไปยงัประเทศตนทางภายใน ๗ วนันบัแตวนัท่ี
คนตางดาวไมไดทํางานกับนายจางหรือวันที่ครบกําหนดตามสัญญา หากไมดําเนินการใหอธิบดีสงกลับ
โดยหักคาใชจายจากหลักประกันที่นายจางไดวางไว
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     ๔.๓) กําหนดใหกรณีทีผู่ รับอนุญาตไมนําคนตางดาวมาทํางานตามสัญญาการนํา
คนตางดาวมาทาํงานกบันายจางในประเทศ ใหคนืคาบรกิารและคาใชจายที่เรยีกเก็บจากนายจางไปแลว
ทั้งหมดใหแกนายจางภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามสัญญาดังกลาว
     ๔.๔) กาํหนดใหกรณท่ีีคนตางดาวเขามาทาํงานตามพระราชกําหนดน้ีและตองถกูสงตวั
กลับไปยังประเทศตนทางตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายอื่น ใหหนวยงานที่ดําเนินการ
สงคนตางดาวกลับไปยังประเทศตนทางเรียกเก็บคาใชจายจากนายจางหรือผูไดรับอนุญาตได
    ๕) กําหนดบทควบคุมผูรับอนุญาต ดังนี้ 
     ๕.๑) ผูรบัอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศตองใชชื่อ คาํแสดงชื่อ
หรือคําอืน่ใดในการประกอบธุรกิจวา “บริษัทนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ” และจะใชถอยคํา
หรืออักษรตางประเทศอื่นที่มีความหมายเชนเดียวกันประกอบดวยก็ได
     ๕.๒) กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจเขาไปสถานทีป่ระกอบธุรกิจในระหวาง
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุมตามปกติ และกําหนดเหตุในการเขาไปในเคหสถานเพื่อตรวจคน
ยึดหรืออายัดกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกําหนดความผิดตามพระราชกําหนดไดโดยไมตองแสดง
ความบริสุทธิ์ในการเขาตรวจคน
     ๕.๓) กําหนดใหกรณีทีผู่ รับอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย
ของประเทศตนทาง หรือมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาวและอธิบดีไดมีหนังสือแจงเตือนใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมายของประเทศตนทางหรือหามดําเนินการดังกลาวแลว แตผูรับอนุญาตไมปฏิบัติ
ตามหนังสือแจงเตือน ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
    ๖) กําหนดโทษอาญาใหเหมาะสมกับลักษณะความผิด แกไขเพิ่มเติมสิทธิการเรียกรอง
ทรัพย ส ินหรือราคาจากการกระทําความผิดแทนผู  เสียหายในลักษณะเดียวกับมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดใหกรณีโทษปรับสถานเดียว
ใหอธิบดีสาํหรับความผิดทีเ่กิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร หรือผู วาราชการจังหวัดสําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี มีอํานาจเปรียบเทียบได
    ๗) บทเฉพาะกาล กําหนดใหผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตามกฎหมายวาดวย
การจัดหางานและคุมครองคนหางานที่ไดดําเนินการจัดหาคนตางดาวมาทํางานในประเทศกอนวันที่
พระราชกาํหนดนีใ้ชบังคบั ใหดําเนนิการตอไปไดอีกไมเกิน ๖๐ วนันับแตวนัท่ีพระราชกําหนดน้ีใชบงัคับ

    เรื่อง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
    (๑) อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป และ 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๙ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

    (๒) รบัทราบแผนการจดัทํากฎหมายลาํดบัรองและกรอบระยะเวลาของรางพระราชบญัญตัิ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
    โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ
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