
ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๓

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
กลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และสาํนกังบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
   ๓. ใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรือ่ง ขัน้ตอน
การจัดตั้งองคการมหาชน) และใหกระทรวงกลาโหมเรงรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
แลวแจงผลการดําเนินการไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป
   ๔. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดคาํนยิาม “เทคโนโลยปีองกนัประเทศ” “การพฒันา” “อตุสาหกรรมปองกนัประเทศ”
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ดังนี้
    ๒.๑ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีปองกันประเทศ  ทาํหนาทีห่ลกัในการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายในดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ กําหนดแนวทาง
ในการสงเสรมิและสนบัสนนุใหภาครฐัและภาคเอกชนในการดาํเนนิกจิการเทคโนโลยปีองกนัประเทศ เปนตน
    ๒.๒ คณะกรรมการสาํนักงานเทคโนโลยปีองกันประเทศ  ทาํหนาทีห่ลกัในการควบคมุดแูล
กิจการทั่วไปของสํานักงาน
   ๓. กําหนดใหมี “สํานักงานเทคโนโลยีปองกันประเทศ” หรือ สทป. เปนหนวยงานของรัฐ
มีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
   ๔.  กาํหนดให สทป. ดาํเนนิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยปีองกนัประเทศเปนวตัถปุระสงคหลกั 
โดยไดเพิ่มเติมในวัตถุประสงคดานสําคัญ เชน
    ๔.๑ การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีปองกันประเทศเพ่ือนํา
ไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
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    ๔.๒ การผลติ ประกอบรวม ปรบัปรงุ ซอมสราง เปลีย่นสถานะ แปรสภาพ ขาย แลกเปลีย่น 
ให ใหยืม ใหเช า และใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมถึงการสงออกไป
นอกราชอาณาจักร
    ๔.๓ การสงเสรมิและสนบัสนุนกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หนวยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
    ๔.๔ การทดสอบและรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑ
   ๕. กําหนดให สทป. ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 
กฎหมายวาดวยโรงงานผลติอาวธุของเอกชน กฎหมายวาดวยโรงงานอตุสาหกรรม และกฎหมายวาดวย
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน

   รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
   ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสมาคมธนาคารไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิบทนยิาม “คูสญัญา” หมายความวา คูสญัญาตามสญัญาตางตอบแทน 
เพื่อใหคูสัญญาทุกประเภทสามารถทําสัญญาดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
   ๒. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิหนาทีข่องผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา โดยใหผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาที่ในการดูแลใหคูสัญญาปฏิบัติการชําระหน้ีตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ในสัญญาดูแลผลประโยชน โดยดูแลรักษาเงิน ทรัพยสิน หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้
ตามความตองการของคูสญัญาทีคู่สญัญาไดสงมอบใหอยูในความครอบครองของตน พรอมทัง้ดาํเนนิการ
สงมอบเงนิ หรือจัดใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพยสินใหแกคูสัญญา
   ๓. กาํหนดใหกรณทีีคู่สญัญาตกลงกนัใหผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญามหีนาทีด่แูลการปฏบิตัิ
ตามสัญญาที่มีการชําระเงิน ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาดําเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชน
เพื่อสัญญารายนั้นกับสถาบันการเงิน และนําเงินที่ไดรับจากคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินฝากไวในบัญชี
ดแูลผลประโยชนดงักลาวภายใน ๑ วนัทาํการ และใหผูดูแลผลประโยชนของคูสญัญาออกเปนหลกัฐาน
รับรองการฝากเงินสงใหคูสัญญาฝายที่ตองชําระเงินทุกครั้ง
   ๔. กําหนดใหกรณีที่ทรัพยสินที่คูสัญญาตองสงมอบหรือโอนสิทธิเปนอสังหาริมทรัพยที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญามีหนังสือ
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จุลนิติ

แจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุดทราบ
   ๕. กาํหนดแกไขเพิม่เตมิใหคณะกรรมการกาํกบัการประกอบกจิการดแูลผลประโยชนมอีาํนาจ
และหนาทีใ่นการกํากับดแูลและสงเสริมการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน  ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนของคูสญัญาตามมาตรา ๑๗ และกําหนดหลักเกณฑ วธิกีาร
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการใชบังคับตาม
พระราชบัญญัตินี้
   ๖. กําหนดแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษทางปกครอง โดยในกรณีที่ปรากฏแกคณะกรรมการ
กํากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชนวา ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาผูใดดําเนินกิจการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดเก่ียวกับเรื่องอัตราคาตอบแทนหรือคาบริการ
ในการปฏบิตัหินาทีข่องผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา หรอืกรณไีมออกหลกัฐานรบัรองการฝากเงนิใหกบั
คูสญัญาฝายทีต่องชาํระเงนิ รวมทัง้กรณทีีไ่มไดแจงเรือ่งการฝากเงนิเพือ่ชาํระหนีต้ามสญัญาของคูสญัญา
ฝายทีต่องชาํระเงนิใหคูสญัญาอกีฝายทราบ  ใหคณะกรรมการพจิารณามคีาํสัง่ลงโทษปรบัทางปกครอง
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....    

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รบัทราบแผนในการจดัทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคญัของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
    ๓. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และขอสังเกตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหสถาบนัพระบรมราชชนกเปนสถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางของรฐัทีจ่ดัการศกึษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ในดานการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข 
และสหเวชศาสตร มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
อยูในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ผลติและพฒันาบุคลากรตามความตองการของ
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กระทรวงสาธารณสุข ใหการศกึษา สงเสรมิวชิาการและวิชาชพี ทาํการสอน ทาํการวจิยั ทาํการฝกอบรม 
และใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมุงเนนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขเปนสําคัญ
   ๒. กาํหนดใหวทิยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภเูบศรจังหวัดปราจีนบรุ ีวทิยาลัยการสาธารณสุข
สรินิธร วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนทีกุแหง วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลาจงัหวดัเพชรบรุ ีวทิยาลยั
พยาบาลพระปกเกลาจนัทบรุ ีวทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม และวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกที่ไดจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการของ
สถาบัน
   ๓. กาํหนดใหสถาบนัแบงสวนงานออกเปน (๑) สาํนกังานอธกิารบด ี(๒) คณะ และ (๓) สาํนกั
และใหสถาบนัมอีาํนาจใหความรวมมอืกบัสถาบนัศกึษาอืน่ทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยรบัสถานศกึษา
ชัน้สงูหรือสถาบันอืน่เขาสมทบในสถาบัน หรอืจดัการศึกษาหรือดาํเนินการวิจยัรวมกับสถานศึกษาช้ันสงู
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือตางประเทศ หรือขององคการระหวางประเทศได
   ๔. กําหนดใหรายไดและผลประโยชนของสถาบัน รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสด ุ
เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือ
สัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๕. กาํหนดใหเงนิและทรพัยสนิทีม่ผีูอทุศิใหแกสถาบนัตองจดัการตามเง่ือนไขทีผู่อทุศิกาํหนดไว
และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน
   ๖. กําหนดใหมีสภาสถาบัน ประกอบดวย นายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการ
สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง และกรรมการสภาสถาบัน และใหสภา
สถาบันมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
   ๗. กําหนดใหมีสภาวิชาการ ประกอบดวย ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการ 
มอีาํนาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของสถาบนัตอสภาสถาบนั กาํหนด
คุณภาพและมาตรฐานวิชาการของสถาบัน เปนตน
   ๘. กําหนดใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
กําหนดวาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม โดยใหอธิการบดี
มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนด
   ๙. กําหนดใหสถาบันจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบัน
   ๑๐. กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ ทรพัยสนิ สทิธ ิหน้ี ภาระผกูพนั ขาราชการ พนักงานราชการ 
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลกูจาง อตัรากาํลงั งบประมาณ และรายไดของสถาบันพระบรมราชชนก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวนแตวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และแกวกัลยาสิกขาลัย
ไปเปนของสถาบันพระบรมราชชนกตามพระราชบัญญัติน้ี ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

   รางพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
    ๑. อนมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัสิาํนกังานสลากกินแบงรฐับาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
    ๒. รบัทราบแผนในการจัดทาํกฎหมายลาํดบัรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาํคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
    ๓. ใหกระทรวงการคลังรบัขอสงัเกตของสํานักงบประมาณและฝายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. แกไขเพิม่เตมิบทนยิาม คาํวา “พนกังาน” และเพิม่บทนยิามคาํวา “กองทนุ”และ “สถานศกึษา” 
เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
   ๒. แกไขเพิ่มเติมพื้นที่ในการตั้งสํานักงานใหญของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
   ๓. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ซึ่งมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธาน โดยมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติมในการกําหนดจํานวนและรูปแบบของสลากกินแบง
รัฐบาล วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง
   ๔. แกไขเพิม่เติมอาํนาจหนาทีข่องผูอํานวยการสาํนักงานสลากกนิแบงรฐับาลและผูรกัษาการ
ในตําแหนงผูอาํนวยการเก่ียวกับการบรรจุแตงตัง้ เลือ่นเงินเดือนพนักงานและลูกจางเพ่ือลดภารกิจของ
คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
   ๕. แกไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่ไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล และการจัดการ
เงินดังกลาว รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น
   ๖. แกไขเพิ่มเติมการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร การบัญชีของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
และการประกาศหมายเลขสลากกินแบงรัฐบาลที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลจําหนายเอง
   ๗. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบงรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม
   ๘. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษสําหรับความผิดในกรณีการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบง
รัฐบาลเกินราคาที่กําหนดในสลากกินแบง และกําหนดเพิ่มเติมความผิดในกรณีการขายสลากกินแบง
รัฐบาลในสถานศึกษา และการขายสลากกินแบงรัฐบาลแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา ๒๐ ปบริบูรณ

   รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัเิครือ่งมอืแพทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงสาธารณสขุเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่รวมกบั
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแลว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๓๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. เพิ่มบทนิยามคําวา “กระบวนการพิจารณาอนุญาต” ใหสอดคลองกับคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว
   ๒. แกไขเพิ่มเติมอายุของใบรับจดแจงจาก ๑ ป เปน ๒ ปนับแตวันที่ปรากฏในใบรับจดแจง
   ๓. กําหนดกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย ดังนี้
    ๓.๑ กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําหนาที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห
การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ของสวนกลางและสวนภมิูภาค ทัง้นี ้บคุคล หนวยงาน หรอืองคกรดงักลาว ตองไดรบัการขึน้บญัชจีากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา
    ๓.๒ กําหนดใหระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทยตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน รวมท้ังการแจงตอผูยื่นคําขอตองเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรงรดักระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทยใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
   ๔. กําหนดใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไดมาซึ่งผูเชี่ยวชาญ
องคกรผูเชีย่วชาญ หนวยงานของรฐั หรือองคกรเอกชน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ กาํหนดคาขึน้บญัชี
ที่จะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งกําหนดคาใชจายที่จะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
เครื่องมือแพทย
   ๕. กาํหนดใหคาข้ึนบญัชีและคาใชจายท่ีจดัเกบ็ ใหเปนเงนิของสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาท่ีไดจดัเกบ็ แลวแตกรณ ีโดยไมตองนาํสงคลงัเปนรายไดแผนดิน และกําหนดวตัถปุระสงค
ในการใชจายเงินดงักลาวไว ไดแก เพ่ือเปนคาตอบแทนบุคคล องคกร หรือหนวยงานตามรางมาตรา ๓๓/๑
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสาธารณะเพ่ือการคุมครอง
ผูบริโภคดานเครื่องมือแพทย เปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหนวยงานและเจาหนาที่ เพื่อพัฒนา
ระบบงานท่ีเกีย่วของกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตเคร่ืองมือแพทย และเพ่ิมประสิทธภิาพการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรพัยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดเพิ่มเติมประเภททรัพยสินของกองทุนโดยกําหนดใหกองทุนประกอบดวยเงิน
ของสมาชิกที่โอนยายมาทั้งจํานวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามที่
คณะกรรมการกําหนด
   ๒. กําหนดเพิ่มเติมใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค 
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึงการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจํากัด
   ๓. กําหนดเพิ่มเติมใหในกรณีที่บุคคลใดซึ่งเขารับราชการไดแสดงเจตนาใหโอนเงินทั้งหมด
ที่ตนมีสิทธิไดรับจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนอื่น
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดมายังกองทุน ใหกองทุนรับเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกเพื่อใหกองทุนนําไป
ลงทุนหาผลประโยชนตอไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
   ๔. กําหนดใหสมาชิกสามารถสงเงินสะสมเขากองทุนไดไมเกินรอยละ ๓๐ ของเงินเดือน
   ๕. กําหนดใหสมาชิกซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแตสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด
ใหมีสิทธิขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตั้งแตสิ้นปงบประมาณ
ที่ผูนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณเปนตนไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
   ๖. กําหนดใหในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงนิดังกลาว ยงัไมขอรบัเงนิคนืหรอืแสดงความประสงค
ขอทยอยรับเงนิคนื หรอืในกรณีทีท่ายาทผูมสีทิธริบัเงนิยงัไมไดยืน่คาํขอรบัเงนิดงักลาว ใหกองทนุบรหิาร
เงินที่ยังไมรับเงินคืนตอไปได ในกรณีเชนวาน้ีใหผูที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเวนแตทายาท มีสิทธิเลือก
แผนการลงทุนที่กองทุนจัดไวได แตถาผูนั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพ ใหกองทุนโอนเงินไปยัง
กองทุนดงักลาวภายใน ๗ วนัทาํการนับแตวนัทีผู่นัน้แสดงความประสงคและไดปรากฏหลักฐานถูกตอง
ครบถวน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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   ๗. กําหนดใหเงินของกองทุนที่อยู ในบัญชีเงินสํารองและบัญชีเงินกองกลางใหลงทุน
ในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหกองทุนจัดใหมีแผน
การลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชีเงินรายบุคคลเพื่อใหสมาชิกเลือก โดยอยางนอยตองจัดใหมีแผน
การลงทุนในหลักทรัพยที่มีความมั่นคงสูงไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ดวย ในกรณีที่สมาชิกไมไดใชสิทธิ
เลอืกแผนการลงทนุ ใหถอืวาสมาชกิยนิยอมใหกองทนุจดัแผนการลงทนุทีก่าํหนดใหลงทนุในหลกัทรพัย
ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับชวงอายุของสมาชิก

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงาน
บงัคบั พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอรางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมกอนการเสนอพิธสีารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนสุญัญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่๒๙ 
วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดลักษณะความผิดฐานใชแรงงานบังคับ หมายถึง “ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหทํางานหรือ
บริการโดยมิไดสมัครใจใหกับตนหรือบุคคลที่สาม โดยการขมขู ขูเข็ญวาจะลงโทษโดยมิชอบ ใชกําลัง
ประทุษราย ยดึเอกสารสําคัญประจําตวัของบุคคลน้ันไว นาํภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือบคุคลอ่ืนมาเปน
สิง่ผกูมดัโดยมชิอบ หรอืดวยวิธีอืน่ใดโดยมชิอบทีท่าํใหบคุคลนัน้ไมสามารถทีจ่ะขดัขนืไดหรอืมไิดสมคัรใจ
ที่จะทําเอง ถาการกระทํานั้นไมเปนความผิดฐานคามนุษยใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานใชแรงงาน
บังคับ”
   ๒. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
เพือ่ชวยเหลอืและเยยีวยาผูเสยีหายจากการกระทาํความผดิฐานใชแรงงานบงัคบัหรอืชวยเหลอืผูเสยีหาย
จากการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักร
หรือถิ่นที่อยู
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน ๒ คณะ ไดแก
    ๓.๑ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีอํานาจหนาท่ีกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
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    ๓.๒ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีหนาที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดําเนินงาน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
   ๔. กาํหนดมาตรการชวยเหลือและคุมครองสวัสดภิาพผูเสยีหายจากการใชแรงงานบังคบั เชน 
การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว
   ๕. กาํหนดบทลงโทษทีม่คีวามเหมาะสมกบัการกระทาํความผดิฐานใชแรงงานบงัคบัโดยเพิม่โทษ
กรณีกระทําผิดตอผูเสียหายท่ีเปนเด็ก ผูสูงอายุ หญิงมีครรภ หรือผูมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ และกรณีที่ทําใหผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอชีวิต หรือถึงแกความตาย 

   การใหสัตยาบันตอพิธีสารป ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการ
   แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบนัสารเพื่อใหพิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ใหยื่น
สัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารแลว
   สาระสําคัญของเรื่อง คือ
   พิธีสารฯ เปนสวนเสริมของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๙ วาดวย
แรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐ ทีป่ระเทศไทยไดใหสตัยาบนัแลว เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๑๒ เพือ่เนนยํา้
ถึงมาตรการในการปองกัน คุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือการฟนฟู และการปราบปรามการใช
แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว
จะเปนการแสดงเจตนารมณ ความมุงมัน่ของรัฐบาลไทยอยางเปนรปูธรรมตอการปองกนัและขจัดการใช
แรงงานบังคบั รวมถึงการชวยเหลือเยยีวยาผูเสยีหายจากการเปนแรงงานบังคบั  ซึง่ไมเพยีงแตจะยกระดับ
การคุมครองแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเทาน้ัน แตยังสงผลตอการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของประเทศไทยตอประชาคมโลก และสงผลดีตอการสงออกสินคาไทยจากการท่ีประเทศไทยถูกพาดพิง
วามีการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย
   ดงันัน้ เพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคในการดําเนินการใหสตัยาบันพธิสีารดังกลาว จงึจาํเปนตองมี
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
จะเดินทางไปใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว ระหวางวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญติัสงเสรมิวิสาหกิจชมุชน (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานติิบญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานติบิญัญตัแิหงชาตติอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดนิยามคําวา“วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล”และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม
โดย “วิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” หมายความวา วิสาหกิจชุมชนที่ขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ และ “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลท่ีรวมตัวกัน
โดยมีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนในเครือขาย
   ๒. กําหนดใหวิสาหกิจชุมชนใดที่ประสงคจะจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
ตามพระราชบญัญตันิี ้จะตองมผีลประกอบการในลกัษณะวสิาหกจิชมุชนมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และจะตอง
ยืน่คาํขอจดทะเบียนเปนวสิาหกิจชมุชนนติบิคุคล โดยตองมรีายการเพ่ิมเตมิ ไดแก รายงานการประชุม
ของคณะบุคคลที่มีมติใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ขอบังคับของวิสาหกิจชุมชน
นติบิคุคล แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และรายงานงบแสดงฐานะการเงินทีผู่สอบบัญชรีบัอนุญาต 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนดไดตรวจสอบรับรองแลว
   ๓. กาํหนดใหเครอืขายวสิาหกจิชมุชนทีม่คีวามประสงคเปนเครอืขายวสิาหกจิชมุชนนติบิคุคล
ใหยืน่จดทะเบียนตอกรมสงเสรมิการเกษตร และใหเครอืขายวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชุมชน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตอกรมสงเสริมการเกษตรมีสิทธิขอรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้
   ๔. กาํหนดใหการบรหิารจดัการเครอืขายวสิาหกจิชมุชนและเครอืขายวสิาหกจิชมุชนนิตบิคุคล
เปนไปตามขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชน และขอบังคับของเครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล
   ๕. กาํหนดใหเพิม่เตมิองคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิวสิาหกจิชมุชน โดยเพิม่รฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และผูอาํนวยการสาํนกังานกองทนุหมูบานและชมุชนเมอืงแหงชาต ิเปนกรรมการ และเพิม่เตมิกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
   ๖. กาํหนดใหปรบัปรงุอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรรมการสงเสรมิวสิาหกจิชมุชนโดยนาํอาํนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ถูกยกเลิกไป
มาเปนอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ไดแก อาํนาจในการประสานการดําเนินการของกองทุนตาง ๆ
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เพือ่ใหสามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ําซอนท่ีไมเกิดประโยชน
และสงเสรมิสนบัสนนุซึง่กนัและกนั อาํนาจในการตดิตามการดาํเนนิงานของกองทนุตาง ๆ  ทีม่วีตัถปุระสงค
เกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน และอํานาจในการเสนอแนะตอกองทุนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินงานหรือการแกไขปญหาเงินทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
   ๗. กาํหนดใหเพิม่ผูแทนสํานกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผูแทนสํานกังาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
   ๘.  กาํหนดใหยกเลกิคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพือ่พฒันากจิการวสิาหกจิชมุชน
   ๙. กาํหนดเพิม่เตมิอาํนาจหนาทีข่องหนวยงานทีใ่หการสนบัสนนุทนุเพือ่พฒันากจิการวสิาหกจิ
ชุมชน โดยกําหนดใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนหมูบาน และกองทุนชุมชนเมืองตองจัดใหมีมาตรการสงเสริมและ
สนบัสนนุดานเงนิทนุแกกจิการวสิาหกจิชมุชน และใหสาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
จัดใหมีมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน
   ๑๐. เพิ่มบทกําหนดโทษทางปกครองแกผูนําคําวา “วิสาหกิจชุมชน” “วิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล” “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หรือ “เครือขายวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล” ไปใชโดยไมได
จดทะเบียนตองถูกปรับตั้งแตวันละ ๑,๐๐๐ บาท จนกวาจะเลิกใชหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

   คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญตัสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสง
ใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   กําหนดใหผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได
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   รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวล 
   กฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดียาเสพติด (ฉบบัที ่..)
    พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
   ๑. เหน็ชอบรางพระราชบัญญตัใิหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
ของกระทรวงยตุธิรรม ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรอง ซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
   รางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
    ๑.๑ ประมวลกฎหมายยาเสพติด
         ๑)   กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
         ๒)   เมือ่ประมวลกฎหมายยาเสพตดิมผีลใชบงัคบัแลว ใหยกเลกิบทบญัญัตขิองกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒๑ ฉบับ
    ๑.๒ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
          - กาํหนดใหขาราชการของสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(สาํนกังาน ป.ป.ส.) ทีผ่านการฝกอบรมเปนตาํแหนงทีม่เีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
พลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
   ๒. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
    ๒.๑ การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
        ๑) กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
        ๒) กาํหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มหีนาทีแ่ละอํานาจ
ในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
       ๓) กําหนดหนาที่และอํานาจของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนหนวยงานกลาง
ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
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   ๒.๒ การควบคุมยาเสพติด
      ๑)  กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหนาที่และอํานาจกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
     ๒) แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน ๕ ประเภท และแบงประเภทของวัตถุ
ออกฤทธิ์ออกเปน ๔ ประเภท
     ๓)  กาํหนดการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถอุอกฤทธ์ิ ซึง่หลักเกณฑเก่ียวกับ
การขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือประกาศ
     ๔) กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา และควบคุม
ยาเสพติด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เปน
หรอืใหผลผลติเปนยาเสพตดิใหโทษหรอือาจใชผลติเปนยาเสพตดิใหโทษ หรอืผลติและทดสอบเกีย่วกับ
ยาเสพติด
   ๒.๓ การตรวจสอบทรัพยสิน
      - กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาที่และอํานาจในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
   ๒.๔ กองทุน
      - กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค
เพือ่ประโยชนในการปองกนั ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยการบริหารและการดําเนนิการ
ของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด
   ๒.๕ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพสังคมแกผูติดยาเสพติด
        ๑)  กาํหนดใหมคีณะกรรมการบาํบดัรกัษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิ มหีนาทีแ่ละอาํนาจ
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัการบําบดัรกัษาและฟนฟผููตดิยาเสพติด รวมถึงวางแนวทาง
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหที่จําเปน
และเหมาะสม และชวยเหลอืสนบัสนนุใหผูตดิยาเสพตดิ หรอืผูผานการบาํบดัรกัษาใหสามารถดํารงชวีติ
อยูในสังคมได
      ๒) กําหนดใหผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษหรอืวตัถอุอกฤทธิเ์พือ่เสพ ซึง่เขารบัการบาํบดัรกัษาแลว พนจากความผิดฐานดงักลาว โดยผูกระทาํ
ความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได
      ๓) กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม มีหนาที่และอํานาจในการติดตาม ดูแล
ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผูเขารับการบําบัดรักษา เพื่อใหผูเขารับ                    
การบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม
   ๒.๖ ความผิดและบทกําหนดโทษ
      - กําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิ และความผิดเก่ียวกับ
การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๔๖ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   ๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ๓.๑ ผูรักษาการ
       - เพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติด
    ๓.๒ เพิ่มหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ และเจาพนักงาน
ป.ป.ส. ดังนี้
       ๑) เขาไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ  เพือ่ตรวจคนเมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัตามสมควร
วามยีาเสพตดิ มบีคุคลผูกระทาํความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ หรอืทรพัยสนิทีเ่ก่ียวของกับการกระทาํความผดิ
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ซึง่ถาหากปลอยใหเนิน่ชาไป บคุคลนัน้จะหลบหนไีป หรอืทรพัยสนินัน้จะถกูโยกยาย
ทําลาย หรือสูญหาย
       ๒) คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู
       ๓) คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
       ๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผดิเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
       ๕) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
       ๖)  ตรวจหรอืทดสอบหรอืสัง่ใหรบัการตรวจหรอืทดสอบวา บคุคลหรอืกลุมบคุคลนัน้
มีสารเสพติดอยูในรางกาย
       ๗) ควบคุมตัวผูถูกจับกรณีกระทําความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
    ๓.๓ อุทธรณ และฎีกา
       -  กาํหนดใหจาํเลยตองมาแสดงตนตอเจาพนกังานศาลในขณะย่ืนอทุธรณ  ย่ืนคาํขออนุญาต
ฎีกา และยื่นฎีกา
    ๓.๔ การบังคับโทษปรับ
       - ยกเลกิบทบญัญติัวาดวยการบงัคบัทางปกครอง (นาํไปกําหนดไวในประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด)
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร างพระราชบัญญัติป าชุมชน พ .ศ . . . . . ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งปาชุมชน และพื้นที่ปาที่มีการจัดตั้งเปนปาชุมชนแลว
ใหคงอยูภายใตบงัคบัของกฎหมายวาดวยปาไม กฎกระทรวงวาดวยปาสงวนแหงชาติ  หรอืกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
   ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเกีย่วกบันโยบายในการจัดตัง้ การจัดการปาชมุชนและเครือขายปาชมุชน  หรอืพจิารณา
ใหความเห็นในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัปาชมุชน เสนอแนะในการออกกฎหมาย กาํหนดระเบียบ พจิารณาอุทธรณ 
และเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อการกําหนดงบประมาณ มาตรการ หรือกลไกทางการเงิน
   ๓. กําหนดใหมีคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาและประกาศคําขอ เพิ่ม ลด หรือเพิกถอน
ปาชุมชน ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในคําขอจัดตั้งเปนปาชุมชน ถอดถอนกรรมการจัดการปาชุมชน 
แตงตัง้และถอดถอนเจาหนาทีป่าชมุชน และประเมนิผลการจดัการปาชมุชนในจงัหวดัแลวจดัทาํรายงาน
เสนอคณะกรรมการนโยบายปาชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
   ๔. กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารในการขอจดัตัง้ปาชมุชน ซึง่ในพืน้ทีป่าชมุชนจะตองกาํหนด
บริเวณเพ่ือการอนุรักษ และบริเวณเพ่ือการใชประโยชน หรือบริเวณเพ่ือการอนุรักษเพียงอยางเดียว 
โดยใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ สภาพความเปนอยูของประชาชนในชุมชน และวัตถุประสงค
ของปาชุมชน ทั้งนี้ การจัดตั้งปาชุมชนมีผลตอเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
   ๕. กาํหนดใหคณะกรรมการจัดการปาชมุชนและสมาชิกปาชมุชนมอํีานาจหนาทีใ่นการจัดการ
ปาชุมชน และกําหนดใหมีแผนจัดการปาชุมชน รวมทั้งกําหนดใหมีหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายอื่น
แสดงแนวเขตปาชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษและบริเวณเพื่อการใชประโยชนตามสมควร เพื่อให
ประชาชนเห็นไดวาเปนเขตปาชุมชน
   ๖. กําหนดใหมีการควบคุมดูแลปาชุมชน กําหนดอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ปาชุมชน 
และกําหนดการหามกระทําการภายในปาชุมชน คือ หามทําไมในบริเวณเพ่ือการอนุรักษ หามใชเปน
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๔๘ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ทีอ่ยูอาศัยหรอืท่ีทาํกิน หามบุคคลใดกอสราง แผวถาง เผาปา ทาํไม เกบ็หาของปา ขดุหาแร ลาสัตวปาสงวน
หรือสัตวปาคุ มครอง หรือกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาชุมชน 
เวนแตเปนการกระทําตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหกระทําได ทั้งยังกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหบุคคลเขาไปกระทําการใด ๆ เพื่อการศึกษา คนควา วิจัย หรือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
   ๗. กาํหนดใหอธบิดมีอีาํนาจส่ังเพกิถอนปาชมุชนทัง้แปลงหรือแตบางสวนได โดยคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชนขอใหเพิกถอนปาชุมชน ทอดทิ้งไมจัดการฟนฟูปาชุมชนนั้นตอเนื่องติดตอกันเปนเวลา                 
๑ ป โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ หรือขอบังคับที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ อันจะเปนเหตุใหปาชุมชนไดรับความเสียหายหรือมีเหตุไมควรไววางใจใหจัดการ
ปาชมุชนตอไป และเมือ่มเีหตผุลความจาํเปนทางดานกจิการเพือ่ความมัน่คงแหงรฐั โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน ซึง่การเพกิถอนปาชมุชนใหมผีลเมือ่ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว 
ทั้งนี้ ทรัพยสินสวนกลางของปาชุมชนท่ีถูกเพิกถอนหากเปนอสังหาริมทรัพยใหตกเปนของแผนดิน 
สวนที่เปนสังหาริมทรัพยใหกรมปาไมเก็บไวเพื่อใชในกิจกรรมจัดการปาชุมชน
   ๘. กาํหนดใหบคุคลชาํระเงนิ คาธรรมเนยีม คาตอบแทน หรอืคาบรกิาร เน่ืองในการใชประโยชน
จากปาชุมชน โดยเงินที่เก็บไดดังกลาว เงินที่มีผูบริจาค เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและเงินรายไดอื่น ๆ 
ใหเก็บรักษาไวใชจายในกิจกรรมการจัดการปาชุมชน โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๙. กาํหนดโทษสําหรบัผูฝาฝนระเบียบของคณะกรรมการนโยบายปาชมุชนและขอบงัคบัของ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชนเก่ียวกบัการจัดการปาชมุชน และผูกระทําการฝาฝนการทําไมในบริเวณ
เพื่อการอนุรักษ ใชเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทํากิน หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการเส่ือมเสียแกสภาพ
ปาชมุชน นอกจากน้ี บรรดาไมหรอืของปาทีไ่ดมา หรอืมไีวเปนความผิด หรอืทรัพยสนิทีใ่ชในการกระทําผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม
   ๑๐.   กําหนดใหมีการออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในระยะเวลา ๑ ปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

   รางพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรฐัมนตรมีีมติอนมัุติหลักการรางพระราชบญัญตักิารไฟฟาสวนภมูภิาค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
พจิารณาในประเดน็ปญหาและความสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยตามความเหน็ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและใหรบัความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
และกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตักิารไฟฟาสวนภูมภิาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเพ่ิมวัตถุประสงค
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีอํานาจประกอบกิจการระบบจําหนายไฟฟาและดําเนินธุรกิจ
หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมภิาค  เพ่ิมอํานาจในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองคประกอบอํานาจหนาที่ ตลอดจน
คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหามของคณะกรรมการการไฟฟาสวนภมูภิาค รวมทัง้แกไขเพิม่เตมิอาํนาจหนาที่
ของผูรักษาการแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวาการการไฟฟา
สวนภูมิภาค

   รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา                
กอนเสนอสภานิติบัญญตัิแหงชาติตอไป
   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการกําหนดเพ่ิมกลไกในการกํากับดูแลโดยเพ่ิมระบบการแจงการมีไวในครอบครอง
หรือใชเคร่ืองกําเนิดรงัส ีหรือเคร่ืองกําเนิดรงัสทีีอ่อกแบบมาเฉพาะสําหรับใชเพือ่การวินิจฉยัทางการแพทย
และไมมีวัสดุกัมมันตรังสีเปนสวนประกอบ และใชงานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว
เปนอีกระบบหนึ่งในการกํากับดูแล

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
   ๑. อนมัุติหลักการรางพระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรบัความเหน็ของสาํนกังาน ก.พ. และสาํนกังาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณา กอนเสนอสภานิตบิญัญตัแิหงชาตติอไป
   ๒. ใหกระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ และคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ                   
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
   ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๐ จุลนิติ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กาํหนดใหในกรณทีีม่เีหตผุลและความจาํเปน คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อดุมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาไดรบัการเยียวยา โดยใหได
รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามที่เห็นสมควร
   ๒. กําหนดใหกรณีที่ ก.พ.อ. เยียวยาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก
ใหคํานึงถึงเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนประเภทอ่ืนในสถานศึกษา
ประกอบดวย 
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