
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๙ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

   สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับน้ี  
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้
 ๑. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง พ.ศ. ….
    ๒. รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๓. การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผู อนุมัติ ใหความเห็นชอบ
หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาว าด วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
    ๔. รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
    ๕. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….
    ๖. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... รางประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
    ๗. รางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน ของกรมทรัพยากรนํ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

       รางพระราชกฤษฎกีาปดประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง พ.ศ. ….

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
ประจําปคร้ังท่ีสอง พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
      สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอวา
       ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
ของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึ่งใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อให สมาชิกได มาประชุมเป นคร้ังแรกเป นวันเ ร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป คร้ังท่ีหน่ึง 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓, 
วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓    

๓๐จุ ล นิิ ติ

สวนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึ่งไดมี
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตั้งแต
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และโดยที่สภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน
เปนวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีส่อง ซึง่คณะรัฐมนตรีไดมมีตริบัทราบแลว (มตคิณะรัฐมนตรี
วนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ดงันัน้ ในการประชมุสภาผูแทนราษฎรจงึมวีนัเปดและวนัปดสมยัประชมุ 
ดังนี้

ปที่    สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง  สมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่สอง

๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๒ ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ – ๒๘ กมุภาพนัธ ๒๕๖๓

๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๓ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๔

๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๔  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๔ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๕

๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๕  ๑ พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ – ๒๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๖๖

       ๒. ตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดเวลา ๑๒๐ วันตามสมัย
ประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง จะสิน้สดุในวนัที ่๒๘ กมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จงึสมควรปดประชมุรฐัสภา
สมัยประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง ตัง้แตวนัที ่๒๙ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๓ จงึเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ
มาเพื่อดําเนินการ

      รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
       รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
       ๑. กําหนดใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดตามหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ไดแก

(๑) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
 (๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 (๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
 (๔) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เดิมกําหนดเพียง (๒) – (๔) เทานั้น)
       ๒. แกไขอํานาจของสภาสถาบัน โดยใหสภาสถาบันมีอํานาจอนุมัติการใหปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
(เดิมมีอํานาจอนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทานั้น)

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๑ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

       ทัง้นี ้รางพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. …. ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว 
เปนการแกไขเพิม่เติมพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธกิาร
สามารถจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรประกาศนียบัตร  
เตรยีมอาชวีศกึษา ไดเพิม่ขึน้ เพือ่ใหเปนทางเลอืกแกเดก็และเยาวชนในการศกึษาตอจากระดบัประถมศกึษา
ตามความสนใจและความถนัดของตน โดยนักเรียนรุนแรกจะจบการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๘๖ คน
ซึง่กาํลงัศึกษาอยูในสถานศกึษารวม ๘ แหง ไดแก
       (๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน จังหวัดลําพูน 
       (๒) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
       (๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       (๔) วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม 
       (๕) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
       (๖) วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง
       (๗) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ
       (๘) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
       การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี               
เรือ่ง การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูและการพฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุชวงวยั ขอ ๘.๓ พฒันาอาชวีะ 
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
        
      การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติใหความเห็นชอบ 
หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาท่ีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
ในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัต ิ
ใหความเหน็ชอบ หรอืมคีาํส่ังแทนคณะรฐัมนตร ีเก่ียวกบัรางพระราชกฤษฎกีาทีต่องดาํเนนิการตามรฐัธรรมนญู
ในความสัมพนัธกบัรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร หรอืวฒุสิภา ซึง่มรีะยะเวลาดําเนินการอันจาํกดัตามมาตรา ๗
แห งพระราชกฤษฎีกาว าด วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ . ๒๕๔๘
ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓, 
วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓    

๓๒จุ ล นิิ ติ

      สาระสําคัญของเรื่อง คือ
      เนื่องจากรางพระราชกฤษฎีกาที่ตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา 
สภาผูแทนราษฎร หรอืวุฒิสภา เชน พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัวิสามญั พระราชกฤษฎกีา
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน จะมีระยะเวลาดําเนินการคอนขางจํากดั ประกอบกับ
เปนเรื่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยูแลว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
มอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทน
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังกลาวตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดงันัน้ เพือ่ใหการปฏิบตัริาชการของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดงักลาวดาํเนนิไป
ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบมอบหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี
เกีย่วกับรางพระราชกฤษฎีกาทีต่องดําเนนิการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกบัรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร
หรอืวฒิุสภา ซึง่มรีะยะเวลาดําเนนิการอันจาํกดั ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ือง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

        รางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
       รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดใหผูรับใบอนุญาตทุกประเภท ตองจัดใหมีบัญชีรับจายยุทธภัณฑและตองสง
สําเนาบัญชีรับจายยุทธภัณฑและรายงานใหกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน
 ๒. แกไขระยะเวลาใหใชใบอนุญาตจากไมเกิน ๑ ป เปนไมเกิน ๓ ป นบัแตวนัทีอ่อกใบอนุญาต
หรือวันที่ไดรับใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
       ๓. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้เปน ๓ เทา ของอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนี้

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๓ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

ประเภท อัตราคาธรรมเนียมปจจุบัน อัตราคาธรรมเนียมใหม
  ๑. คําขอ   ฉบับละ ๒๐ บาท   ฉบับละ ๖๐ บาท
  ๒. ใบอนุญาตสั่งเขามา   ฉบับละ ๒๐๐ บาท   ฉบับละ ๖๐๐ บาท
  ๓. ใบอนุญาตนําเขามา   ฉบับละ ๒๐๐ บาท   ฉบับละ ๖๐๐ บาท
  ๔. ใบอนุญาตผลิต   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท   ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท
  ๕. ใบอนุญาตมี   ฉบับละ ๒๐๐ บาท   ฉบับละ ๖๐๐ บาท
  ๖. ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ ๕๐ บาท   ฉบับละ ๑๕๐ บาท

      รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. ….

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้
       ๑.  เห็นชอบรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการกอการราย พ.ศ. …. ทีส่าํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
       ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญตัดิงักลาว ตามท่ีสาํนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ
เสนอ
       รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
       ๑. กําหนดคํานิยาม “การกอการราย” และ “พนักงานเจาหนาที่” 
 “การกอการราย” ใหหมายถึง การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา และกําหนดคํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” โดยกําหนดประเภทและระดับตําแหนง
ของขาราชการที่จะปฏิบัติหนาที่ และกําหนดใหกอนปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พนักงาน
เจาหนาที่จะตองเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาตกิําหนดดวย
       ๒. กําหนดมาตรการเชิงปองกันการกอการราย

กาํหนดอาํนาจทัว่ไปสาํหรบัพนกังานเจาหนาที่ ในการเขาไปในเคหสถานหรอืสถานทีใ่ด ๆ 
เพ่ือตรวจคนบคุคลหรือทรัพยสนิ การคนบคุคลหรือยานพาหนะท่ีมเีหตสุงสัยวาเก่ียวของกับการกอการราย 
การยดึหรอือายดัทรพัยสิน การหามเขา หามใชเสนทางคมนาคม ยานพาหนะ อาคาร สถานที ่หรอืสัง่อพยพ
การเขาถึงและไดมาซ่ึงเอกสารหรอืขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการกอการราย  การสะกดรอยผูตองสงสยั
วาจะกระทาํความผดิเกีย่วกบัการกอการราย การปฏบิตักิารอําพราง การเคลือ่นยายภายใตการควบคมุ
การจบักมุและการควบคุมตวับคุคลทีเ่กีย่วของกบัการกอการราย
       ๓. กําหนดมาตรการเชิงปราบปรามการกอการราย 
 กําหนดอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ไดประกาศสถานการณอันเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติในดานการกอการรายแลว  
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗, วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓, 
วันที่ ๔ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓    

๓๔จุ ล นิิ ติ

ใหมีอํานาจเพิ่มเติมในการควบคุมการเสนอขาวหรือขอมูลขาวสารที่ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตกใจ
หรือหวาดกลัว การออกคําส่ังหามบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา            
เปนการออกไปเพ่ือเตรียมการหรือเขารวมการกอการราย การออกคําสั่งใหคนตางดาวออกไป
นอกราชอาณาจักรเพือ่ปองกันการกอการราย และการควบคุมการซ้ือ ขาย ใช หรอืครอบครองอาวุธ
หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจนําไปใชในการกอการราย ทั้งนี้ ตองไมเกินสมควรแกเหตุ ไมเกินความจําเปน
และไดสัดสวนกับระดับความรุนแรงและผลกระทบตอประชาชนดวย
       ๔. กําหนดขอบเขตการบังคับใช เขตอํานาจศาล และสถานะของพนักงานเจาหนาที่
  กําหนดใหระเบียบ คําสั่ง หรือการกระทําตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมอยูในบังคับ
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และใหการดําเนินคดีอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
รวมทั้งกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
       ๕. กําหนดบทกําหนดโทษ 
  กําหนดใหผูใดที่เปดเผยการไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษจําคกุตัง้แต ๓ ปถงึ ๕ ป หรอืปรบัตัง้แต ๖๐,๐๐๐ ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดกระทําการนอกเหนือจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตองระวางโทษหนักเปน ๓ เทาที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

รางพระราชบญัญตัใิหใชประมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... รางประมวล
กฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
รวม ๓ ฉบับ
       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๓ ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่ ตามขอสงัเกตของคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ
แลวส งให คณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภาตอไป
และใหแจงประธานรัฐสภาทราบดวยวารางพระราชบัญญัติรวม ๓ ฉบับนี้ เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๕ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

       รางพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
      ๑. รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  
           ๑.๑ ประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๑.๑.๑ กําหนดใหประมวลกฎหมายยาเสพติดทายพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผล
ใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
 ๑.๑.๒ เม่ือประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใชบังคับแลว ใหยกเลิกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จํานวน ๒๑ ฉบับ
    ๑.๒ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
          กาํหนดใหขาราชการของสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(สาํนกังาน ป.ป.ส.) ทีผ่านการฝกอบรมเปนตาํแหนงทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
พลเรอืน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
       ๒. รางประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๒.๑ การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
 ๒.๑.๑ กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติว าด วย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว
 ๒.๑.๒ กํ าหนดให  มี คณะกรรมการป  อ งกันและปราบปรามยา เสพติ ด 
(คณะกรรมการ ป.ป.ส.) มหีนาทีแ่ละอาํนาจในการเสนอนโยบายและแผนระดบัชาตวิาดวยการปองกนั
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ติดตาม ดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว 
 ๒.๑.๓ กําหนดหนาที่และอํานาจของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนหนวยงานกลาง
ในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
 ๒.๒ การควบคุมยาเสพติด
 ๒.๒.๑ กําหนดให มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน าที่และอํานาจ
กําหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิ และสารระเหย
 ๒.๒.๒ แบงประเภทของยาเสพติดใหโทษออกเปน ๕ ประเภท และแบงประเภท
ของวัตถุออกฤทธิ์ออกเปน ๔ ประเภท
 ๒.๒.๓ กาํหนดการอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถอุอกฤทธ์ิ ซึง่หลักเกณฑ
เก่ียวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดําเนินการ ในเร่ืองตาง ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง
หรือประกาศ 
 ๒.๒.๔ กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการปองกัน ปราบปราม แกไขปญหา 
และควบคุมยาเสพติด โดยกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกําหนดพื้นที่ในการทดลอง
เพาะปลูกพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ
หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด
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 ๒.๓ การตรวจสอบทรัพยสิน
          กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีหนาท่ีและอํานาจในการดําเนินการ
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
 ๒.๔ กองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
          กําหนดใหมีกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค
เพือ่ประโยชนในการปองกนั ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพตดิ โดยการบรหิารและการดาํเนนิการ
ของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด
 ๒.๕ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพสังคมแกผูติดยาเสพติด
 ๒.๕.๑ กําหนดใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด มีหนาที่
และอํานาจในการกําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
รวมถงึวางแนวทางใหหนวยงานทีเ่กีย่วของใหความชวยเหลอืดานสวสัดกิารสงัคม การสงัคมสงเคราะห    
ที่จําเปนและเหมาะสม และชวยเหลือสนับสนุนใหผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษาใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 ๒.๕.๒ กําหนดใหผู กระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิเพื่อเสพ ซึ่งเขารับการบําบัดรักษาแลว พนจากความผิดฐาน
ดังกลาว โดยผูกระทําความผิดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได
 ๒.๕.๓ กําหนดใหมีศูนยฟนฟูสภาพทางสังคมมีหนาที่และอํานาจในการติดตาม
ดแูล ใหคาํปรกึษา แนะนาํ ใหความชวยเหลอื และสงเคราะหแกผูเขารบัการบาํบดัรกัษา เพือ่ใหผูเขารบั
การบําบัดรักษาไดรับการฟนฟูสภาพทางสังคม
 ๒.๖ ความผิดและบทกําหนดโทษ
          กําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิ และความผิด
เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด รวมถึงโทษสําหรับความผิดดังกลาว  
      ๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๓.๑  ผูรักษาการ

เพิ่มรัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุขเป นผู  รักษาการตามกฎหมาย
วาดวยวธิพีจิารณาคดียาเสพตดิ
 ๓.๒ เพิ่มหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
และเจาพนักงาน ป.ป.ส.
 ๓.๒.๑ เขาไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัย
ตามสมควรวามียาเสพติด มีบุคคลผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถาหากปลอยใหเนิ่นชาไป บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ทําลาย หรือสูญหาย 

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ
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๓๗ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

๓.๒.๒ คนบุคคลหรือยานพาหนะใด  ๆ ที่มี เหตุอันควรสงสัยว ามียาเสพติด
ซกุซอนอยู
 ๓.๒.๓ คนหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.๒.๔ ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
เก่ียวกบัยาเสพตดิ 
 ๓.๒.๕ สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๓.๒.๖ ตรวจหรือทดสอบ หรอืสัง่ใหรบัการตรวจหรือทดสอบวาบคุคลหรือกลุมบคุคลน้ัน
มสีารเสพติดอยูในรางกาย 

๓.๒.๗ ควบคมุตวัผูถกูจบักรณกีระทาํความผดิรายแรงเกีย่วกบัยาเสพตดิ
 ๓.๓ อทุธรณและฎกีา
          กําหนดใหจําเลยตองมาแสดงตนตอเจ าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ
ยืน่คาํขออนญุาตฎกีา และยืน่ฎีกา
 ๓.๔ การบงัคบัโทษปรับ
          ยกเลิกบทบัญญัติวาดวยการบังคับทางปกครอง (นําไปกําหนดไวในประมวล
กฎหมายยาเสพติด)

 รางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไปเปน
ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....     

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
       ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติโอนหนาที่และอํานาจ และกิจการบริหารบางสวน
ของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไปเปนของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
      ๒. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรนํ้า) รับความเห็น
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
สาํนกันายกรัฐมนตรี รบัความเห็นของสํานกังาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
       รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
 ๑. กําหนดใหโอนบรรดาหนาที่และอํานาจที่เกี่ยวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจดานการประสานความรวมมือ
กับตางประเทศ ภารกิจการสงเสริมและประสานมวลชน และภารกิจการประสานและบริหารจัดการ
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ลุมนํ้าจากกรมทรัพยากรนํ้า และบรรดาหนาที่และอํานาจของขาราชการ และอัตรากําลังบางสวน
ของกรมทรัพยากรนํ้าดังตอไปนี้ ไปเปนหนาที่และอํานาจของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
หรือของขาราชการ และอัตรากําลังของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแลวแตกรณี
 ๑.๑ สาํนกัประสานความรวมมอืระหวางประเทศ เฉพาะงานท่ีเกีย่วกบังานฝายเลขานกุาร
ของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขงและคณะกรรมการระหวางประเทศของฝายไทย
และบางสวนของงานติดตอประสานงาน กาํหนดทาท ีเขารวมเจรจา เตรยีมการตาง ๆ  เก่ียวกับโครงการ
ความรวมมือ โครงการเงินกู และโครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ ในภาพรวมของประเทศ
 ๑.๒ สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะงานเกี่ยวกับงานสงเสริมและสนับสนุน 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าโดยใชกลไกคณะกรรมการลุมน้ํา และงานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ของลุ มนํ้า และบางสวนของงานพัฒนาและใหความรู เพิ่มทักษะแกบุคลากรดานทรัพยากรนํ้า
และดานอ่ืน ๆ รวมท้ังรณรงคทําความเขาใจใหแกกรรมการลุมนํ้า บุคลากรของหนวยงานของรัฐ
องคกรผูใชนํ้า และประชาชนทั่วไป ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุมนํ้า
 ๑.๓ สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะงานเกี่ยวกับงานฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการของลุ มน้ํา และบางสวนของงานสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้าและทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
งานพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถ และเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
แก ผู  มีส วนได  เ สีย งานพัฒนาระบบฐานข อมูล และศูนย  เครือข ายข อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุมนํ้า และงานสงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา
ดานเทคนิค มาตรฐานและกฎเกณฑเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
       ๒. กาํหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรพัยสนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้ภาระผกูพนั และใหโอนขาราชการ 
และอัตรากําลังบางสวนของกรมทรัพยากรนํ้าตามขอ ๑. รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ อัตรา ดังตอไปนี้ ไปเปนของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
 ๒.๑ สาํนกัประสานความรวมมือระหวางประเทศ เฉพาะสวนงานคณะกรรมการลุมแมนํา้โขง
ทกุอตัรา และบางสวนของสวนงานวิเทศสมัพนัธและความรวมมอืระหวางประเทศ และฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
 ๒.๒ สํานักสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมการจัดการลุมน้ําทุกอัตรา 
และบางสวนของสวนสงเสริมและประสานมวลชน เฉพาะสวนสงเสริมและพัฒนา
 ๒.๓ สาํนกังานทรพัยากรนํา้ภาค ๑ – ๑๐ เฉพาะบางสวนของสวนประสาน และบรหิาร
จดัการลุมนํา้ สวนวิชาการ และสวนอํานวยการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๙ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

 สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัตินั้น ผูสนใจสามารถ
ติดตามไดที่ www.soc.go.th เพื่อคนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพือ่ตดิตาม
การพจิารณารางพระราชบญัญตั ินอกจากนี ้ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี 
ประจําสัปดาหไดทางสื่อออนไลนของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย
ในรายการ “กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา   
                 ---------------------------------------
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