
มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 23

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิม่เตมิน�า้หนกัของรถยนต์บรรทกุส่วนบคุคลจาก ๑,๖๐๐ กโิลกรมั เป็น ๒,๒๐๐
กิโลกรัม ที่ไม่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ�าทางแล้วแต่กรณี
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
    ๒. ก�าหนดให้ผู้ขบัขีม่หีน้าทีต้่องจดัให้คนโดยสารซึง่นัง่ในรถทกุคนต้องรดัร่างกายด้วยเขม็ขดั
นิรภัยขณะโดยสารรถยนต์
    ๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับส�าหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ช�าระค่าปรับตามใบสั่งโดยก�าหนด
ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามร่างพระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ต�ารวจซึง่ปฏบิตัหิน้าที่
ควบคุมการจราจร) มีหน้าที่ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ช�าระค่าปรับตามใบสั่ง
มาช�าระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน โดยหากบุคคลดังกล่าวยังไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนข้างต้น 
ก็ให้พนกังานเจ้าหน้าทีแ่จ้งไปยงันายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรอืกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกให้ชะลอการรับช�าระภาษีประจ�าปีไว้ก่อน พร้อมท้ังให้นายทะเบียนดังกล่าวมีอ�านาจสั่งยึดหรือ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นด้วย
    ๔. ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีพ่นักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรอืพนักงานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจ
สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ด้วยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ
ปัสสาวะ เลือด หรือวิธีการอื่นอย่างชัดแจ้ง
    ๕. ก�าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบว่าผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือ
ไม่สัง่จ่ายจากงบประมาณทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาติก�าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั

23-44-MAC6.indd   23 5/18/2560 BE   4:33 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐24 จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

    ๖. แก้ไขอัตราโทษส�าหรบัความผดิทีม่อัีตราโทษไม่สงูกว่าความผดิลหุโทษให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขอตัราโทษส�าหรบัความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

    ร่างพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. เพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบัการให้อ�านาจคณะกรรมการในการก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่
ส�าหรับกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ 
    ๒. ยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งส�าเนาข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานให้แก่อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
    ๓. เพ่ิมมาตรา ๑๑๘/๑ ให้กรณกีารเกษียณอายเุป็นเหตแุห่งการเลกิจ้างในกรณทีีม่ไิด้ตกลง
หรือก�าหนดการเกษียณอายุลูกจ้างไว้ให้ลูกจ้างเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
    ๔. เพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา ๑๔๔ ก�าหนดโทษส�าหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าชดเชย
เพราะเหตุเกษียณอายุ

    ร่างพระราชบญัญัตผิลติภณัฑ์สมนุไพร พ.ศ. ....    
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
    ๑. อนมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัผิลติภัณฑ์สมนุไพร พ.ศ. ....ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา โดยให้รับความเห็นของส�านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส�านักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ
ต่อไป 
    ๒. รบัทราบแผนในการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบญัญตัิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
    กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่า 
    ๑. ปัจจบัุนความต้องการใช้สมนุไพรในประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก
ความสนใจในการดแูลสขุภาพด้วยผลติภณัฑ์จากธรรมชาต ิและสมนุไพรสามารถเปลีย่นเป็นผลติภณัฑ์
ได้หลากหลาย เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู ้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับ
การคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
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ซึ่งมีกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชส�าอาง เป็นต้น 
ซึง่ทกุประเทศต่างตระหนกัถงึความส�าคญัของสมนุไพรและยาแผนโบราณเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในระบบ
บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตและ
การใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ และครบวงจร มีการก�าหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ 
และการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค 
    ๒. ส�าหรบัการควบคุมสมนุไพรน้ัน หากเป็นผลติภณัฑ์ยาแผนไทยยาแผนโบราณต้องอาศัย
บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยยา ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพต้องอาศัย
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาหาร ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับการควบคุม ก�ากับ ดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมจากต่างประเทศ 
อีกทั้งยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ และครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้า
กลางน�้า และปลายน�้าอย่างชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. จงึสมควรให้มีกฎหมายเพือ่ควบคมุ ก�ากับ ดแูล ผลติภณัฑ์สมนุไพรเป็นการเฉพาะ อนัจะเป็น
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิต และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
ก�าหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ ก�ากับดูแลและคุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภค
การให้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย ตลอดจนให้มกีลไกเพือ่ควบคุม ก�ากับ ดูแลผลติภัณฑ์สมนุไพร
ทีเ่ป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลติภณัฑ์จากสมนุไพรทีใ่ช้เพือ่การส่งเสรมิสขุภาพทีม่กีารพฒันา
ไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้มกีฎหมายว่าด้วยผลติภัณฑ์สมนุไพร เพือ่เป็นกลไกในการควบคมุ ก�ากบั 
ดูแลเป็นการเฉพาะ ส�าหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรที่ใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 กฎหมายส�าคัญที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมาย
ขึ้นใหม่	(ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....)   
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
      ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) โดยใช้แนวทางในการออกระเบียบ และมอบให้ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติรับ “ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมือง
ผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย	พ.ศ.	....” ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งให้ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
    ๒. เห็นชอบให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ รวมทั้ง
ก�าหนดให้การออกกฎกระทรวงเป็นอ�านาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ตรวจพิจารณาแล้ว
    ๓.  มอบหมายให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการรับไปพจิารณาความจ�าเป็นในการจดัตัง้
“กรมกิจการคนเข้าเมือง” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
    ร่างระเบียบฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.  ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบรหิารคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผูล้ีภ้ยั โดยมนีายกรฐัมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ
      ๒.  ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผู้ลีภ้ยั เช่น
พจิารณาก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการบรหิารจัดการคนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย
และผูล้ีภั้ย พจิารณาคัดกรองคนเข้าเมอืงผดิกฎหมายและผู้ลีภ้ยักลุม่ต่าง ๆ  ประสานงานและร่วมมอืกบั
รฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง
เป็นต้น
    ๓. ก�าหนดให้ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ใน ตช. ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
    ๔. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย
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จุลนิติ

   	 ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การก�ากับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย	 จ�านวน	
๓	ฉบับ	เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตักิารกฬีาแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชพี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... จ�านวน ๓ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา (กก.) เสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ทันภายในก�าหนดเวลาต่อไป 
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๓	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.	ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
         ๑.๑ ปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยก�าหนด
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ การกีฬา
แห่งประเทศไทย
      ๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการอ้างถึงอนุมาตราของบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
      ๑.๓ ก�าหนดให้กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) และ (๗) และคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคบั ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ หรอืด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ 
      ๑.๔ เพิ่มวัตถุประสงค์ให้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย
      ๑.๕ แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย
ตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย
ครอบคลุมถึงอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ
  	 	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก�าหนดให้ยกเลิกกองทุน
กีฬามวย (หมวด ๔ มาตรา ๕๒) และโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ รวมท้ัง
พนักงานและลูกจ้างของกองทุนกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ไปเป็นของ
กองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาตติามพระราชบญัญติัการกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก�าหนด
ให้สิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างยังคงเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
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    ๓.	ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ		(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
      ๓.๑  ก�าหนดบทนยิามค�าว่า “กองทนุ” หมายความว่ากองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย
      ๓.๒  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้สอดคล้องกับค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๓/๒๕๕๙
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและปฏิรูปการกีฬาของประเทศ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
เช่น แก้ไขเพิ่มเติม (๙) ของมาตรา ๑๑ ที่ก�าหนดให้ออกระเบียบก�าหนด เงื่อนไขและมาตรการ
และพิจารณาให้การคุ้มครองช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ
ผู ้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙
ทีก่�าหนดให้สโมสรกฬีาอาชีพหรอืสมาคมกฬีาอาชพีทีไ่ด้รบัหนงัสอืส�าคัญแสดงการจดแจ้งตามมาตรา ๑๗
ทีป่ระสงค์จะขอรบัการช่วยเหลือ การส่งเสรมิและการสนบัสนนุจากกองทนุให้ยืน่ค�าขอต่อคณะกรรมการ
      ๓.๓  ก�าหนดยกเลิกหมวด ๕ กองทนุ (กองทนุส่งเสรมิกฬีาอาชพี) แห่งพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และก�าหนดให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ 
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปเป็นของกองทุนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
  
    ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....           
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รบัความเห็นของส�านกังานศาลยตุธิรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพจิารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
            ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแจ้งผลการพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ 
    ๑. ก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ และมกีารออกระเบียบเพื่อใหม้ีการคัดเลอืกผู้ทรงคุณวฒุิ
    ๒.   ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกระเบียบ หรือค�าสั่งใด ๆ  เพื่อประโยชน์
ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ มีอ�านาจในการด�าเนินคดีต่อบุคคลที่กระท�าให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย และสั่งการให้สหกรณ์ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
    ๓.  ก�าหนดเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค�าสั่งทางปกครอง
ตามกฎหมาย
        ๔.  ก�าหนดให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด�าเนินธุรกิจ
กับกลุ่มเกษตรกร
    ๕.  ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
บุคคลธรรมดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ เพื่อให้สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
    ๖. ก�าหนดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ให้สามารถ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องกันได้
    ๗.  ก�าหนดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์เมื่อกระท�าให้สหกรณ์เกิด
ความเสียหาย
    ๘. ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ที่เข้ามาท�าหน้าที่ในการบริหารสหกรณ์
ให้เหมาะสมกับประเภทสหกรณ์ ธุรกิจ และขนาดของสหกรณ์
    ๙.   ก�าหนดให้สหกรณ์มผีูต้รวจสอบกจิการเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์แล้ว
ท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
      ๑๐. ก�าหนดให้มีกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
แก่บรรดาสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ 
ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ และผูอ้�านวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานกุาร
       ๑๑.   ก�าหนดการบญัชี จดัระบบบัญช ีรวมถงึการก�าหนดชือ่ทางบญัชใีหม่ให้สอดคล้องกบัระบบ
บัญชีสากล
      ๑๒.    ก�าหนดให้มกีารควบรวมสหกรณ์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ โดยค�านึงถงึขนาดของสหกรณ์
ความเสี่ยงของสหกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์
      ๑๓.  ปรบัปรงุบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ขึน้ในเชงิป้องปรามและก�าหนดอัตราโทษข้ันต�า่
ไว้ด้วย
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	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงกลาโหมที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ 
    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
    ๑. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
    ๒. ก�าหนดให้บทบัญญติัในกฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืค�าสัง่อืน่ใดทีอ้่างถงึ
ส่วนราชการหรือต�าแหน่งของข้าราชการกระทรวงกลาโหมเดิม ให้ถอืว่าอ้างถงึส่วนราชการหรอืต�าแหน่ง
ของข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
    ๓. เพิ่มบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาที่ได้
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

    ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต	ิพ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญติั
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....    
    คณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุตหิลกัการร่างพระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสภาเกษตรกรแห่งชาติไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑.	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	พ.ศ.	....	มีดังนี้
      ๑.๑ ก�าหนดวัตถุประสงค์และหลักการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
      ๑.๒ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ รองนายกรฐัมนตรคีนหน่ึงซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการโดยต�าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อเสริมสร้าง
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ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
      ๑.๓ ก�าหนดให้การด�าเนินการจัดท�านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรพัยากรดินของประเทศ ต้องค�านึงถงึความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติก�าหนด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
      ๑.๔  ก�าหนดให้คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแห่งชาต ิมอี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะกิจคณะอนุกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาศึกษา เสนอแนะหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
      ๑.๕ ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีอ�านาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะอนุกรรมการ และผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
      ๑.๖ ก�าหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและจัดต้ังส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ ในส�านักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้
    ๒.	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
      ๒.๑  แก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบของคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิโดยให้มรีฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ อธิบดกีรมชลประทาน อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร 
อธบิดกีรมป่าไม้ เลขาธิการส�านกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม อธบิดกีรมธนารกัษ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
      ๒.๒  แก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิให้มีความชัดเจน
และไม่ซ�้าซ้อนกับอ�านาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และส�านักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ในส่วน
เรื่องการก�าหนดแนวทาง วิธีการ กลไก หรือระบบการสร้างเสริม ติดตาม ตรวจสอบ หรือก�ากับ
การด�าเนินงานภายใต้อ�านาจหน้าที่ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
พ.ศ. .... ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ รบัเรือ่งดงักล่าวไปพจิารณาด�าเนนิการ
แล้วแจ้งผลการพจิารณาด�าเนนิการดงักล่าวเพือ่ประกอบการตรวจพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการก�าหนดให้ยกเลกิพระราชบญัญติัคุ้มครองผูถู้กกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท้ังฉบบั และยกร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองสวัสดภิาพบคุคลในครอบครวั พ.ศ. .... ขึน้แทน
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว การให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การบ�าบัดฟื้นฟู และวิธีปฏิบัติ
ต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งก�าหนดมาตรการทางสังคมเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ตลอดจนมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ
    
    ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจ�ากัดคนเดียว	พ.ศ.	....    
    คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้มกีฎหมายในการจัดตัง้บรษัิทจ�ากัดคนเดยีว ตามทีก่ระทรวง
พาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไปพิจารณาแก้ไขในกฎหมายที่เกี่ยวข้องแทนการตราเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน
ภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เข้าสูร่ะบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนติิบคุคลตามกฎหมายในอนัทีจ่ะสร้างผูป้ระกอบการให้มคีวามเข้มแขง็
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มีศักยภาพ เพื่อให้ภาครัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ
ตามทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็ก และมาตรการการเงินการคลังเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เข้าสู่ระบบเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดให้ และยังเป็น
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเพียงคนเดียวโดยไม่ประสงค์
จะร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนหรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอ่ืนได้ ซ่ึงจะเป็นการลดปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกันเอง รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้น
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) และเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม ความโปร่งใสเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบในการด�าเนินธุรกิจ
  
	 	 	 	 ร่างพระราชบญัญัตธินาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	   
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังนี้ 
    ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป   
    ๒. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรองและกรอบระยะเวลาตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจในการกระท�ากิจการของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการค�านวณเงิน
ตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่ได้มีการยกเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

    ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	
(การวางทรัพย์)

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น�าไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การจัดตัง้บรษัิท การควบรวมบรษัิทการจ่ายเงนิ
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้) ทีอ่ยูร่ะหว่างส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาตามมติคณะรฐัมนตรี
(๒๔ พ.ค. ๕๙) แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
    กระทรวงยุติธรรม รายงานว่า พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักการให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุก ๕ ปี
ที่กฎหมายใช้บังคับ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจส�าคัญในการวางทรัพย์ได้พิจารณา
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เก่ียวกับสถานที่วางทรัพย์แล้วปรากฏว่า 
ยังไม่เคยมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงนับแต่ประกาศใช้ กอปรกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องการวางทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบงัคบัคด ีกระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ก�าหนดให้มสีถานทีว่างทรพัย์ อกีทัง้ถ้อยค�า
ตามกฎหมายท่ีก�าหนดให้การวางทรัพย์กระท�า ณ ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลนั้นก็ไม่ปรากฏว่า
ได้มีการจัดตั้ง ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลแต่อย่างใด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับสถานทีใ่นการวางทรพัย์ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 
โดยมหีลกัการส�าคญัในการทีจ่ะอ�านวยความสะดวกและสร้างความชดัเจนแก่ประชาชนในการวางทรพัย์ 
ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มวรรคสี่ ของมาตรา ๓๓ 
ก�าหนดให้ส�านักงานวางทรัพย์ประจ�าต�าบลให้หมายความรวมถึงส�านักงานบังคับคดี
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้
รับความเห็นของส�านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
            ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี ้มสีาระส�าคญัคือเป็นการปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ในส่วนกิจการการเดินอากาศและก�าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบินพลเรือนขึ้นใหม่ท้ังฉบับ 
โดยก�าหนดให้ครอบคลุมถงึกจิการการบนิพลเรอืนทกุด้านทีร่ฐัต้องก�ากับดแูลตามพนัธกรณทีีก่�าหนดไว้
ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ก�าหนดฐานอ�านาจของหน่วยงานก�ากับดูแล
ด้านการบินพลเรือน รวมถึงฐานอ�านาจของผู้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และผูต้รวจสอบด้านการบนิ (Aviation Inspector) ในการก�ากบัดแูลกจิการการบนิพลเรอืน และก�าหนด
บทบญัญตัใิห้เป็นไปตามท่ีองค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation 
Organization - ICAO) ใช้ในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก�ากับดแูลความปลอดภยัสากล 
(Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) และโครงการตรวจสอบการรักษา
ความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme - USAP)

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียม
อาวุธปืน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลงิและสิง่เทยีมอาวุธปืน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทยทีส่�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ทั้งน้ี มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดท�ากรอบสาระส�าคัญของกฎหมาย
ล�าดับรองของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยด่วนต่อไป
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    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม
      ๑.๑  ค�าว่า “เครือ่งบงัคบัเสยีงให้เบาผดิปกต”ิ เพือ่ควบคมุมใิห้น�าเครือ่งบงัคบัเสยีง
ที่เบาผิดปกติไปใช้กับอาวุธปืนก่ออาชญากรรม
      ๑.๒   ค�าว่า “เครือ่งกระสนุปืน” ให้หมายความรวมถึงตลบัลกูดอกไฟฟ้าและลกูดอกไฟฟ้า
      ๑.๓ ค�าว่า “ดอกไม้เพลิง” ให้หมายความรวมถึงบั้งไฟและตะไล
      ๑.๔ ค�าว่า “สิ่งเทียมอาวุธ” ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายอาวุธปืน
      ๑.๕ ค�าว่า “มี” ให้ครอบคลุมถึงดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
    ๒.  เพิ่มบทนิยามค�าว่า “หน่วยงานอื่นของรัฐ” เพ่ือให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ
ทุกประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืนได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อาวธุปืนฯ ด้วย
    ๓. ก�าหนดกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงในบางเรื่อง เช่น ประกาศก�าหนดควบคุมพื้นที่ ระยะเวลา การใช้หรือจัดให้มีการใช้
ดอกไม้เพลิง การก�าหนดให้วัตถุใดเป็นเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนถึงผู้มีอ�านาจในการออกอนุบัญญัติ
    ๔. ก�าหนดให้นายทะเบยีนท้องที ่หรอืผูท้ีน่ายทะเบยีนท้องทีม่อบหมายเป็นผูท้�าเครือ่งหมาย
ประจ�าปืนและจัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับปืน เพื่อรองรับอ�านาจในการจัดเก็บหัวกระสุน
    ๕. ก�าหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสอือนุญาตพเิศษให้นิตบิคุคล เพือ่ให้ครอบคลมุถงึกรณี
ของนิติบุคคลที่ด�าเนินธุรกิจในการขนส่งเงินจ�านวนมากหรือทรัพย์สินมีค่า เช่น กรณีรถขนเงิน เป็นต้น
    ๖. แก้ไขเพิม่เตมิคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตเกีย่วกบัอาวธุปืนหรอื
เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและมีความชัดเจนสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
    ๗. แก้ไขเพิม่เตมิผูม้อี�านาจออกใบอนญุาตให้มอีาวธุปืนตดิตวั โดยให้อธบิดกีรมการปกครอง
เป็นผู้ออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
    ๘. ก�าหนดมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง เช่น บั้งไฟ ตะไลที่มีน�้าหนักดินปืน
ตามทีร่ฐัมนตรกี�าหนด ให้ต้องขออนญุาตซ้ือ มใีช้ จัดให้มกีารใช้ รวมทัง้ขนย้าย และให้มกีารออกประกาศ
ก�าหนดระยะเวลาและพื้นที่อนุญาตในการใช้ดอกไม้เพลิง
    ๙. ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องนายทะเบยีน เจ้าพนกังาน และเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปในสถานที่
ท�าการ โรงงาน หรือสถานที่เก็บของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท�า ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง 
น�าเข้า มี หรือจ�าหน่ายอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
ส�าหรับการค้า และมีอ�านาจในการตรวจค้น อายัด หรือยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิด
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   ๑๐. ก�าหนดอ�านาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตน�าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนมาตรวจสอบ โดยให้นายทะเบียนท้องที่เป็นผู้เก็บรักษา
และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ๑๑. ก�าหนดมาตรการควบคมุสิง่เทยีมอาวธุปืนชนิดร้ายแรงตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนดให้
ต้องขออนุญาตท�า ซื้อ มี ใช้ สั่ง น�าเข้า หรือค้าจากนายทะเบียนท้องที่ตามวิธีการที่ระบุ
ในกฎกระทรวง
   ๑๒. ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพาสิ่งเทียมอาวุธปืนติดตัวเพื่อเป็น
การควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนภายหลังที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว เพื่อป้องกันการน�าสิ่งเทียมอาวุธปืน
ไปใช้ก่อเหตุ
   ๑๓. แก้ไขบทก�าหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

	 	 	 	 การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน	จ�านวน	๕	ฉบับ

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ จ�านวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย 
    ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๓. ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    ๔. ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๕. ร่างพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
    ทัง้นี ้ ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) เสนอ และให้ส่งส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  	 	 ร่างพระราชบัญญัติ	๕	ฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการรฐัสภา ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ข้าราชการต�ารวจ และข้าราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดสามารถด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการในสังกัด
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ที่พ้นจากราชการไปแล้วก็ได้ หากความผิดอันเป็นมูลเหตุแห่งการกล่าวหาว่ากระท�าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงนั้นเกิดข้ึนระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหามีสภาพเป็นข้าราชการ แต่ได้ก�าหนดเงื่อนเวลาให้ผู้มี
อ�านาจ ด�าเนินการทางวินัยต้องเริ่มด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีผู้นั้น
พ้นจากราชการ และกรณีที่จะสั่งลงโทษต้องด�าเนินการภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
นอกจากนี้ ยังเป็นการก�าหนดกรณีการด�าเนินการทางวินัยตามที่องค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดให้สามารถด�าเนินการทางวินัย
และสั่งลงโทษตามที่มีมติช้ีมูลความผิดได้ แม้ผู ้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้วโดยไม่น�าเงื่อนเวลา
ในการสอบสวนและเงื่อนไขการสั่งลงโทษดังกล่าวมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้การชี้มูลความผิดวินัยขององค์กรตรวจสอบการทุจริตสามารถลงโทษ
ทางวินัยแก่ข้าราชการตามทีช่ี้มูลได้ 

    ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
    ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ๒.  เหน็ชอบให้สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์มสีถานะเป็นหน่วยงานภายใต้มลูนิธิจุฬาภรณ์ และให้
ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
แก่มูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นเดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อไป
    ๓. รับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส�าคัญ
ของกฎหมายล�าดับ
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. ปรับปรุงส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งออกเป็น ส�านักงานราชวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
    ๒. ปรับปรุงจ�านวนของกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอ�านาจและหน้าที่ของ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
    ๓. ปรบัปรงุการด�าเนนิการต่าง ๆ  ของราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ตามพระราชบญัญตัริาชวทิยาลยั
จุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแยกภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
    ๔. ก�าหนดให้กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดสมัครใจจะเปลี่ยนไป
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัย ให้แจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้อง
ผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่สภาราชวิทยาลัยก�าหนด ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัยให้ถือว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรือ
ยบุต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทนุบ�าเหน็จบ�านาญ
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ข้าราชการ หรือออกจากราชการเพราะทางราชการยุบเลิกต�าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และ
ให้ได้รับบ�าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ�าเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
    ๕. ก�าหนดให้มีประธานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนงานและ
คณะทีป่รกึษาราชวทิยาลยั ประธานอธิการบด ีอาจแต่งตัง้รองประธานอธิการบด ีเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน
ในกิจการต่าง ๆ ได้ คุณสมบัติการได้มาและอ�านาจหน้าที่ของประธานอธิการบดีให้สภาราชวิทยาลัย
เป็นผู้ก�าหนด

	 	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

    คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน
อัยการสูงสุด ส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงานศาลยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
    ทั้งนี้ มอบหมายให้ สคบ. ไปด�าเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เร่ือง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ)
ตามความเหน็ของส�านกังาน ก.พ.ร. แล้วให้แจ้งผลการด�าเนินงานไปยงัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพือ่ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
    ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญคือ
    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีอ�านาจในการป้องกันและ
ตรวจสอบการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เช่น ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะหรือหีบห่อ
บรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
    ๒. เพิม่เตมิให้กรรมการ กรรมการเฉพาะเรือ่ง และพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
    ๓. แก้ไขเพิม่เตมิก�าหนดให้ม ี“คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคแห่งชาต”ิ แทนคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค โดยทีม่นีายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ และเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนทีส่อง และปลดักระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคให้เป็นคณะกรรมการในการก�ากับดูแลนโยบาย
ด้านการคุม้ครองผู้บรโิภคของประเทศ และแก้ไขเพิม่เตมิอ�านาจหน้าทีใ่นการไกล่เกล่ียหรอืประนปีระนอม
ข้อพิพาท
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

    ๔. ก�าหนดให้กรณผู้ีประกอบธรุกิจไม่ปฏบิตัติามสญัญาประนีประนอมยอมความ ให้ สคบ. 
ยืน่ค�าร้องต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจเพือ่ออกค�าบงัคบัตามสญัญา โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ
ใช้บังคับโดยอนุโลม
    ๕.  เพิม่เตมิคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง ให้มกีารตัง้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ
    ๖.  แก้ไขเพิ่มเติมองค์กรส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคให้ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
    ๗.  แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการทีค่ณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคแต่งตัง้พจิารณาและมมีตดิ�าเนินคดแีทนผูบ้รโิภคได้
    ๘.  แก้ไขเพิม่เตมิให้ผูร้บัค�าสัง่ทางปกครองตามมาตรา ๓๖ หรอืมาตรา ๓๘ สามารถอทุธรณ์
ค�าสั่งต่อคณะกรรมการได้
    ๙. แก้ไขเพิ่มเติมให้ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตกเป็นรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
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