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   สำ�หรับคอลัมน์สรุปมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับวงง�นด้�นนิติบัญญัติในฉบับน้ี                   

มีก�รพิจ�รณ�เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวงง�นด้�นนิติบัญญัติ จำ�นวน ๑๐ เร่ือง ดังน้ี
	 	 ๑.	ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน	
พ.ศ.	....
	 	 ๒.	การด�าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ	์															
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ	พ.ศ.	....
	 	 ๔.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
	 	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	 ....	และร่างพระราชบัญญัติ 
การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	....	รวม	๒	ฉบับ
	 	 ๖.	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	....
		 	 ๗.	การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์
(e-Service)
		 	 ๘.	ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	....
		 	 ๙.	ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง	พ.ศ.	....
		 	 ๑๐.	ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ร่�งระเบียบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร ีว่�ด้วยก�รขบัเคลือ่นก�รปฏิรปูกฎหม�ยในระยะ

เร่งด่วน พ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	....	ตามที่ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 (ป.ย.ป.)	 เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา	แล้วด�าเนินการต่อไปได้
 ทั้งนี้	 ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วน	พ.ศ.	....	ทีส่�านักงาน	ป.ย.ป.	เสนอ	เป็นการก�าหนดให้มคีณะกรรมการด�าเนนิการปฏริปูกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน	เพื่อเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน	การปรับปรุง	แก้ไข	หรือจัดท�า
กฎหมายใหม่เพื่อรองรับการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุธีรา ชูบัณฑิต  
นิติกร ส�านักกฎหมาย
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 ร่�งระเบียบฉบับนี้ มีส�ระสำ�คัญคือ
	 ๑.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน	 ประกอบด้วย	 
กรรมการไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 ได้แก่	 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 
เป็นกรรมการที่ปรึกษา	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน	 ป.ย.ป.	 ผู ้แทนส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 
และผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 เป็นกรรมการ	 ผู้แทนส�านักงาน	 ป.ย.ป.	 
เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ผู ้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และผู ้แทนส�านักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง	๑	คน	เป็นประธานกรรมการ	และอีกจ�านวนไม่เกิน	๗	คน	เป็นกรรมการ	  
	 ๒.	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนตามข้อ	๑.	มีหน้าที่
และอ�านาจในการให้ความเหน็	ค�าปรกึษา	และข้อเสนอแนะแก่ส�านักงาน	ป.ย.ป.	และหน่วยงานของรฐั
เกีย่วกบัแนวทางการปรบัปรุง		แก้ไข	หรอืยกเลกิกฎหมายหรอืกฎทีม่ผีลใช้บงัคบัอยู	่หรอืการเสนอกฎหมาย
หรือกฎที่ต้องจัดท�าข้ึนใหม่	 เพ่ือให้การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระยะเร่งด่วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๓.	ก�าหนดให้คณะกรรมการตามข้อ	๑.	พจิารณาหาแนวทางการด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย	หากไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน	 ให้รายงานนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาสั่งการ
	 ๔.	ก�าหนดให้ส�านักงาน	ป.ย.ป.	ท�าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการให้แก่คณะกรรมการตามข้อ	๑.

 ก�รดำ�เนินก�รเพื่อรองรับและขับเคล่ือนก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัต ิ

หลกัเกณฑ์ก�รจดัทำ�ร่�งกฎหม�ยและก�รประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหม�ย พ.ศ. ๒๕๖๒

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ	ดังนี้
	 ๑.	รับทราบรายงานผลการด�าเนินการในการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
หลกัเกณฑก์ารจดัท�ารา่งกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตามทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
 ๒.	เห็นชอบตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ	และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการ 
โดยเร่งด่วนต่อไป	ดังนี้
	 ๒.๑	ให้ผู้รักษาการตามกฎหมาย	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
จัดท�าฐานข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย	การร้องเรียน	และปัญหาในการด�าเนินการ																				
ตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
		 ๒.๒	ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายช่ือกฎหมาย 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการซึ่งแยกตามผู้รักษาการ	 (รายละเอียดตามตารางรายช่ือ
กฎหมายและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย	และกฎเกณฑ์  
ท้ายหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ด่วนท่ีสุด	ท่ี	นร	๐๙๑๓/๑๒๐	ลงวันท่ี	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๓) 
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โดยหากมขีอ้เสนอแกไ้ข	ใหแ้จง้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัทีค่ณะรฐัมนตรี
มีมติ
		 ๒.๓	ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินการ
ส�าหรับกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วให้ถูกต้อง
		 ๒.๔	ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหารือร่วมกันเพ่ือก�าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย การจัดท�าค�าอธิบายและค�าแปล และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ส�าหรับกฎหมายที่มีผู้รักษาการหลายคน	ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศภายใน	๓๐	วันนับแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	 ในกรณีที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกัน	 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก�าหนด 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ท้ังน้ี	เว้นแต่กรณีท่ีมีนายกรัฐมนตรีรักษาการรวมอยู่ด้วย	ซ่ึงได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบ
ไว้แล้ว
		 ๒.๕	ให้ผูร้กัษาการตามกฎหมายเผยแพร่ขอ้มลูกฎหมายและกฎเกณฑใ์นความรบัผดิชอบ
ของตนทัง้หมดรวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนั	ผา่นทางเวบ็ไซตข์องกระทรวงหรอืของส�านกังานปลดักระทรวงภายใน	
๖๐	วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ	และให้มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ	
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
		 ๒.๖	ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายเร่งตรวจสอบกฎหมาย																				
ในความรับผิดชอบว่า	 มีกรณีที่ต้องมีการออกกฎหรือด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อที่ประชาชน																														
จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๒๒												
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒ 
หรือไม่	หากมี	ต้องเร่งออกกฎหรือด�าเนินการใดให้แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา	ดังนี้
		 	 (๑)	ภายในวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๖	ส�าหรับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับก่อนวันที่	
๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒
		 	 (๒)		ภายใน	๒	ปีนับแต่กฎหมายมีผลใช้บังคับส�าหรับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	เป็นต้นไป
		 	 ในการออกกฎดังกล่าว	หน่วยงานของรัฐต้องค�านึงถึงระยะเวลาในการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี และระยะเวลาที่จะส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาด้วย																		
ทั้งนี้	ต้องไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน	ก่อนวันครบก�าหนดดังกล่าว
		 ๒.๗	ในร่างกฎหมายหรอืกฎทีห่น่วยงานของรฐัจะจดัท�าขึน้	ไม่ต้องก�าหนดบทบญัญตัเิร่งรดั
การออกกฎหรอืการด�าเนินการอ่ืนใดซ่ึงมเีน้ือหาลกัษณะเดยีวกันไว้อีก	เน่ืองจากเป็นการก�าหนดซ�า้ซ้อน 
และอาจขัดหรือแย้งกนัได้	ทัง้นี	้ตามนยัมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญตัหิลกัเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมาย
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 ร่�งพระร�ชบญัญตัมิ�ตรก�รติดต�มทรพัย์สนิของรฐัคนืจ�กก�รเอ�ไปโดยมชิอบ 

พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ	ดังนี้
 ๑.	ให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�าร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับ 
มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	แล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
		 ๒.	ให้น�ากระบวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการ 
ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้ว	มาเป็นหลักการในการจัดท�าร่างระเบียบตามข้อ	๑.	
		 ๓.	ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน
ตามร่างระเบียบนี้
 ส�ระสำ�คัญของเร่ือง คือ
 โดยท่ีร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ	พ.ศ.	.... 
ทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแลว้ตามค�าสัง่ของนายกรัฐมนตรยีงัมปีระเดน็ปญัหา 
เก่ียวกับหน่วยงานท่ีจะเป็นผู้ท�าภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 
ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินการร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อไป และแม้ว่า 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะพเิศษ)	จะเหน็วา่	กระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีและอ�านาจเก่ียวกบัทรพัยส์นิ	
ของแผน่ดนิตามมาตรา	๑๐	แหง่พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	การตดิตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจึงเป็นหน้าท่ีของกระทรวงการคลัง	และเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะด้านข้ึน
ในกระทรวงการคลังเพ่ือท�าภารกิจน้ีก็ตาม	แต่ก็ยังมิได้มีการยืนยันจากกระทรวงการคลังและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
	 ประกอบกับผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๓	เห็นว่า	
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ																
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 เพ่ือให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สมควรปรับรูปแบบของมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน 
จากการเอาไปโดยมิชอบตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นการวางระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีอาศัยอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้น�ากระบวนการติดตาม 
ทรัพย์สินของรัฐคืนในร่างพระราชบัญญัติมาปรับใช้ในระเบียบนี้ และให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภารกิจนี้ในกระทรวงการคลัง
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓       

 ร่�งพระร�ชบญัญัตริะเบยีบข้�ร�ชก�รพลเรอืน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
	 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่ส�านักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย	 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	 
และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบ หากมีกรณีที่จะต้องด�าเนินการ 
แก้ไขเพิม่เตมิเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา	๑๘๐	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
ในท�านองเดียวกบัพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ให้เร่งรดัการพจิารณาเสนอ
แก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยด่วน ตามความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ มีส�ระสำ�คัญคือ
		 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	เกี่ยวกับ 
การแต่งต้ังและการให้พ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ	 โดยให้การแต่งต้ังข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ระดับทรงคุณวุฒิ	 ไม่ต้องน�าความกราบบังคมทูล																		
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	 ให้น�าความกราบบังคมทูลฯ	ให้พ้นจากต�าแหน่ง	
เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย เกษียณอายุ หรือออกจากราชการเพราะถูกลงโทษ	 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา	๑๘๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ร่�งพระร�ชบญัญตักิ�รเข้�ชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่ พ.ศ. .... และร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

ก�รเข้�ชื่อเพื่อถอดถอนสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน	พ.ศ.	 ....	
และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....																								
รวม	๒	ฉบับ	ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ																					
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป																						
และรบัทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดบัรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญของกฎหมาย
ล�าดบัรองทีอ่อกตามร่างพระราชบญัญติัการเข้าชือ่เพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิน่ 
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
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            ทัง้นี	้ร่างพระราชบญัญติัรวม	๒	ฉบบัท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ	เป็นการปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดยปรับปรุงกระบวนการการเข้าช่ือเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินได้สะดวก																	
และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับปรุงวิธีการในการเข้าชื่อเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	ให้สอดคล้องกับมาตรา	๒๕๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ร่�งพระร�ชบัญญัติท้ังสองฉบับน้ี มีส�ระสำ�คัญคือ
 ๑. ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเข้�ช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ....
  ๑.๑	ก�าหนดบทนยิาม	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”	“ข้อบัญญตัท้ิองถิน่”	“ผูบ้รหิารท้องถิน่”	
“ประธานสภาท้องถิ่น”	และ	“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”	เพื่อให้เกิดความชัดเจน
	 	 ๑.๒	ก�าหนดจ�านวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐	คน	
หรือไม่น้อยกว่า	๑	 ใน	๕	ของจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินนัน้
  ๑.๓	ก�าหนดให้ผูเ้ข้าชือ่สามารถยืน่ค�าร้องขอต่อประธานสภาท้องถิน่เพือ่ด�าเนนิการจดัท�า 
ร่างข้อบัญญัติหรือด�าเนินการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ	หรือขอให้ด�าเนินการทั้งสองกรณี	และให้ประธาน
สภาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของค�าร้อง หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	 
เว้นแต่ความไม่ถูกต้องเกิดจากการปลอมลายมือชื่อ	ให้ยุติการด�าเนินการ
	 	 ๑.๔	ก�าหนดให้สภาท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยมีผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า	๒	คน	ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ
		 	 ๑.๕	ก�าหนดให้ในกรณีที่ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องตกไปเพราะเหตุอายุของสภาท้องถ่ิน
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น	ถ้าภายใน	๑๒๐	 วันนับแต่วันที่เรียกประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังแรก	 
ผูแ้ทนของผูเ้ข้าช่ือได้ยนืยนัเป็นหนงัสอืให้พิจารณาร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่นัน้ต่อไป	ให้ประธานสภาท้องถ่ิน
ด�าเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว
 ๒. ร่�งพระร�ชบัญญัติก�รเข้�ชื่อเพื่อถอดถอนสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้บริห�รท้องถิ่น 
พ.ศ. ....
	 	 ๒.๑	ก�าหนดบทนิยามผู้ก�ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท	 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
		 	 ๒.๒	ก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 โดยต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง	หรือถูกจ�ากัดสิทธิในการเข้าชื่อ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
		 	 ๒.๓	ก�าหนดวธิกีารเข้าชือ่เพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถ่ินไว้		๒	กรณี	
ดังนี้
		 	 (๑)	การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
    (๒)	การเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถิน่
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  ๒.๔	ก�าหนดพฤติการณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินที่จะเป็นเหต ุ
ให้ถูกเข้าช่ือเพื่อถอดถอนออกจากต�าแหน่ง	 เช่น	มีความประพฤติในทางที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
หรอืก่อความไม่สงบเรยีบร้อย	มพีฤตกิารณ์ส่อไปในทางทจุริต	ซึง่การเข้าชือ่เพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่                  
หรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีจ�านวนผู้เข้าชื่อเกินกึ่งหนึ่งของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ส�าหรับการเข้าชื่อขอให้															
มกีารสอบสวนเพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า	๕,๐๐๐	คน 
หรือไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๕	ของจ�านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
	 	 ๒.๕	ก�าหนดให้ในกรณีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
หากมกีารถอนชือ่แล้วจ�านวนเหลอืไม่ถงึก่ึงหน่ึง	ให้ผูก้�ากับดแูลยตุเิรือ่ง	หากมกีารถอนชือ่หรอืไม่ถอนชือ่ 
และมีจ�านวนเกินกึ่งหนึ่ง	 ให้ผู้ก�ากับดูแลประกาศให้ประชาชนทราบ	และให้ถือวันประกาศเป็นวันพ้น
จากต�าแหน่งของผูถ้กูถอดถอน
	 	 ๒.๖	ก�าหนดให้กรณีการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 
หรือผู้บรหิารท้องถิน่	หากมีการถอนชือ่แล้วจ�านวนไม่ถงึ	๕,๐๐๐	คน	หรอืไม่ถงึ	๑	ใน	๕	ให้ผูก้�ากบัดแูล 
ยตุเิรือ่ง	หากมีการถอนชือ่หรอืไม่ถอนชือ่และมจี�านวนเกิน	๕,๐๐๐	คน	หรอืเกิน	๑	ใน	๕	ให้ผูก้�ากบัดแูล
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน	และการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด
		 	 ๒.๗	ก�าหนดฐานความผิดของผู ้กระท�าความผิดฐานปลอมลายมือชื่อผู ้ให้ เสนอให้													
หรือสัญญาว่าจะให้	หรือผู้เรียก	รับ	หรือยอมจะรับเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อด�าเนินการ
เข้าชื่อหรือมิให้เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ร่�งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รออกเสียงประช�มติ พ.ศ.  ....   
 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลักการร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการออกเสยีงประชามต	ิพ.ศ.	....	
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ	 และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา												 
ตรวจพจิารณาเป็นเรือ่งด่วน	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	ก่อนเสนอ
รัฐสภาต่อไป	และให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติน้ี	 เป็นร่างพระราชบัญญัต ิ
ที่จะตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
และรบัทราบแผนในการจัดท�ากฎหมายล�าดบัรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคัญของกฎหมาย
ล�าดับรองทีอ่อกตามความในร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว	ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เสนอ
 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ มีส�ระสำ�คัญคือ
	 เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	และเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด�าเนินการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติและควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	ดังนี้
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		 ๑.	ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่
ของเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการออกเสียง	รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใดที่จ�าเป็นได้เท่าที	่										
ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
	 ๒.	ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด ที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัด 
หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู	หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกับตวับคุคลหรอืคณะบคุคลใดกไ็ด้	และให้นายกรฐัมนตรปีระกาศ
ให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องในการจัดท�าประชามต ิ
หรือเพื่อให้มีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง	หรือเพื่อให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
  กรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หมวด	 ๑	 บททั่วไป	 หมวด	 ๒	 พระมหากษัตริย์	 
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องที่เก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 
ของผูด้�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ	ตามรฐัธรรมนญู	หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีห่รอือ�านาจของศาลหรอืองค์กรอสิระ 
หรอืเรือ่งทีท่�าให้ศาลหรอืองค์กรอสิระไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีห่รอือ�านาจได้	ให้ผูม้อี�านาจตามกฎหมายประกาศ
ให้มีการออกเสียงในราชกจิจานเุบกษา	โดยมรีายละเอยีดตามข้างต้น	และหากไม่มผีูม้อี�านาจตามกฎหมาย	
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจออกประกาศให้มีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น	ให้รัฐอุดหนุน 
หรือจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
ในเรื่องที่จะจัดท�าประชามติที่ต้องด�าเนินการให้ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่จะจัดท�าประชามติแก่ผู้มีสิทธิ 
ออกเสียง
	 ๓.	ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�าหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด วันออกเสียงต้องก�าหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง	และต้องก�าหนด 
วันออกเสียงภายในระยะเวลาตามที่ก�าหนด ผู้ออกเสียงอาจเสนอค�าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 
เพื่อให้มีค�าวินิจฉัยว่า	การให้มีการออกเสียงไม่เป็นไปตามกฎหมาย
		 ๔.	ก�าหนดให้การออกเสยีง	ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั	และให้การออกเสยีง
ถอืว่ามข้ีอยติุ	ต้องมผีูอ้อกเสยีงเป็นจ�านวนเสยีงข้างมากและมจี�านวนเสยีงเกนิกว่ากึง่หนึง่ของผูม้าออกเสยีง 
ในกรณีการออกเสียงเพื่อให้ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนการออกเสียง 
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ถือจ�านวนคะแนนเสียงตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 ๕.	ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดท�าประชามติต้องด�าเนินการ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดท�าประชามติแก่ผู ้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ โดยมี 
รายละเอยีดตามทีก่�าหนด	และต้องน�าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา	จัดท�าเอกสารส่งให้เจ้าบ้านทราบ	
รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน	์	 
และส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืน	ตลอดจนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและข้ันตอน 
การออกเสียงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบ	 และการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการจัดท�า
ประชามติด้วย	 และในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ให้รัฐสภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติ 
และสาระส�าคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
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		 ๖.	ก�าหนดให้การออกเสียงกรณทีีค่ณะรฐัมนตรีขอให้มกีารออกเสยีง	ให้ใช้เขตทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตัง้ประกาศก�าหนดเป็นเขตออกเสยีง	ส�าหรบัการออกเสยีงเกีย่วกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู
หรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 ให้ใช้เขตจังหวัด 
เป็นเขตออกเสียง	และก่อนวนัออกเสยีงตามระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้คณะกรรมการการออกเสยีงประจ�า
เขตออกเสยีงก�าหนดหน่วยออกเสยีงทีจ่ะพงึมใีนเขตออกเสยีง	และทีอ่อกเสยีงของแต่ละหน่วยออกเสยีง 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 เช่น	การก�าหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง	หรือให้ถือเกณฑ์
จ�านวนผู้มีสิทธิออกเสียงหน่วยละ	๑,๐๐๐	คนเป็นประมาณ
		 ๗.	ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด	 เช่น	 มีสัญชาติไทย	 มีอายุ												
ไม่ต�า่กว่า	๑๘	ปีในวนัออกเสยีง	และก�าหนดลกัษณะต้องห้ามของผูม้สีทิธิออกเสยีง	เช่น	ต้องไม่เป็นภกิษ	ุ
สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช	หรืออยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
	 ๘.	ก�าหนดให้เมื่อประกาศก�าหนดวันออกเสียง ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจ�า 
เขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
ของแต่ละหน่วยออกเสียงและปิดประกาศไว้ ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง	 
หรือสถานท่ีประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ	และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยัง
เจ้าบ้านให้ทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนด	และให้เจ้าบ้านมีสิทธิยื่นค�าร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อต่อ 
คณะกรรมการการออกเสยีงประจ�าเขตออกเสยีง	ถ้าหากมกีารยกค�าร้อง	ผูย้ืน่ค�าร้องมสีทิธยิืน่ค�าร้องขอ
ต่อศาลยุติธรรมที่ตนมีภูมิล�าเนาและให้ค�าสั่งศาลเป็นที่สุด
	 ๙.	ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการออกเสียง
ในการออกเสียงแต่ละคร้ังตามท่ีก�าหนด	โดยให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในเขตออกเสยีงตามทีค่ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศก�าหนด และให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	และเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการออกเสียง	 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
		 ๑๐.	ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียง	 
โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ																							
ในการใช้สิทธิออกเสียง	 การนับคะแนน	 ก�าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง	 การอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุในการลงคะแนนออกเสียง
		 ๑๑.	ก�าหนดให้เปิดหีบบัตรออกเสียงต่อหน้าประชาชน ณ ที่ออกเสียง แล้วด�าเนินการ				 
นบัคะแนนโดยเปิดเผย	ณ	ทีอ่อกเสยีงจนเสรจ็	โดยมใิห้เลือ่นหรอืประวงิการนับคะแนน	ก�าหนดลกัษณะ					
ของบัตรเสีย เช่น บัตรปลอม บัตรที่ท�าเครื่องหมายเป็นที่สังเกต	และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ																			
ในการนบัคะแนนใหม่หรอืการลงคะแนนออกเสยีงใหม่	หรอืการทีไ่ม่สามารถนบัคะแนนได้อนัเนือ่งมาจาก
เหตุสุดวิสัย	และการประกาศผลการออกเสียง
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		 ๑๒.	ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด	 เห็นว่าการออกเสียงในหน่วย												
ออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม	มีสิทธิยื่นค�าคัดค้าน	โดยมีรายละเอียดแห่งพฤติการณ์																
หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า	การออกเสียงนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการ												
การเลือกตั้งตามระยะเวลาที่ก�าหนด
	 ๑๓.	ก�าหนดความผิดและบทก�าหนดโทษจ�าคุก	 ปรับ	 หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง														
กรณีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 และในกรณีศาลมีค�าพิพากษาลงโทษผู้ใด 
ตามฐานกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ	และผูน้ั้นเป็นผูก้ระท�าให้การออกเสยีงไม่เป็นไปโดยสจุรติ
และเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด	ให้ศาลมีค�าพิพากษาว่าผู้นั้น
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับการออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการสั่งให้ 
ต้องมีการออกเสียงใหม่นั้นด้วย

 ก�รแก้ไขกฎหม�ยที่เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Service)

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา													
การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	ตามที่ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 เสนอ	และมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัไปด�าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายในปีนี้	โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานต่าง	ๆ	ไปประกอบการพิจารณาด�าเนินการด้วย
		 ส�านกังาน	ก.พ.ร.	เสนอว่า	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้ร่วมกบัส�านกังานพฒันารฐับาล
ดิจิทัล	(สพร.)	จัดท�าระบบ	Biz	Portal	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขออนุญาต
กับหน่วยงานราชการผ่านระบบออนไลน์	ประชาชนสามารถยื่นค�าขอได้ครบวงจรธุรกิจในครั้งเดียว																	
กรอกแบบฟอร์มและจดัเตรยีมเอกสารเพยีงชดุเดยีว	และตดิตามสถานะค�าขออนุญาตตลอด	๒๔	ชัว่โมง								
โดยไม่จ�าเป็นต้องไปยื่นค�าขอหลายหน่วยงาน	ลดภาระในการเดินทางติดต่อราชการ ปัจจุบันสามารถ
ด�าเนินการครอบคลุม ๒๕ ประเภทธุรกิจ ๗๘ ใบอนุญาต เช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	 
ธุรกิจร้านค้าปลีก	ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กและโรงแรม	นอกจากน้ี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 ร่วมกับ	สพร.	 
และส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	 พัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน 
ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล	(e-Document)	โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่าง	ๆ 	เช่น	ข้อมูลจาก
เลขบตัรประจ�าตวัประชาชนของกรมการปกครอง	การตรวจสอบการยนืยนัตวัตนผ่านระบบ	Digital	ID	
รวมทั้งพัฒนาเอกสารส�าคัญที่เก่ียวข้องกับประชาชนให้อยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล	 ซึ่งปัจจุบันได้มี 
หน่วยงานเข้าร่วมการพฒันาการออกเอกสารหลกัฐานต่าง	ๆ 	จ�านวน	๓๓	หน่วยงาน	๘๒	ใบอนญุาต/เอกสาร 
แต่อย่างไรกต็าม	จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมาพบว่า	ปัญหาอปุสรรคทีส่�าคัญประการหนึง่ทีท่�าให้ไม่สามารถ
ให้บรกิารด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ได้	คอื	กฎหมายและกฎระเบยีบทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาการให้บรกิาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 จึงเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาการให้บรกิารในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์	เพือ่ให้หน่วยงานสามารถให้บรกิาร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 ๑.	กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
		 	 จากการส�ารวจข้อมูลพบว่า	มีหน่วยงานน�าร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการผ่านระบบดจิิทลั	๒๒	หน่วยงาน	มข้ีอจ�ากัดทางกฎหมาย	จ�านวน	๘๔	ฉบบั	โดยสามารถ
จ�าแนกตามระดับชั้นของกฎหมาย	ได้ดังนี้
		 	 ๑.๑	กฎหมายแม่บทประเภทพระราชบัญญัติ	จ�านวน	๑๓	ฉบับ
		 	 ๑.๒	กฎกระทรวงหรอืประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	ค�าสัง่ทีต้่องเสนอคณะรัฐมนตรเีหน็ชอบใน
การจัดท�าหรือแก้ไข	จ�านวน	๒๘	ฉบับ
		 	 ๑.๓	ประกาศ	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งที่เป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการ															
ที่จะแก้ไขได้	จ�านวน	๔๓	ฉบับ
		 	 ทั้งนี้	 มีประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบข้างต้น	 เช่น	
กฎหมายก�าหนดให้ต้องยื่นค�าขออนุญาต/เอกสารด้วยตนเอง	 ณ	 หน่วยงานผู้อนุญาต กฎหมาย 
ไม่ได้ก�าหนดให้ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ท�าให้ประชาชนยังคงต้องไปช�าระ 
ค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน รวมทั้งกฎหมายระบุให้ต้องลงนามด้วยลายมือช่ือ ต้องยื่น 
เอกสารส�าเนาพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง	หรือมีการระบุจ�านวนชุดเอกสาร
		 ๒.	แนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
		 	 ส�านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครบวงจร	หน่วยงานควรด�าเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ	 
โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 ๒.๑	กรอบแนวทางในการด�าเนินการ
		 	 	 ๒.๑.๑	การระบุวิธีการขออนุญาต	การก�าหนดสถานที่ยื่น/ต่ออายุ	 ให้หน่วยงาน
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาต สถานที่ยื่นค�าขอ การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึง 
การขอรบัใบแทนใบอนุญาตกรณชี�ารดุ	เสยีหายหรอืสญูหาย	แล้วแต่กรณ	ีโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์
อกีวธิหีนึง่	และให้ถอืว่ามผีลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธกีาร
ที่กฎหมายในเรื่องนั้นก�าหนดไว้
	 	 	 ๒.๑.๒	การช�าระค่าธรรมเนียม	 ให้หน่วยงานก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต	ิ															
ในการช�าระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต	การต่ออายใุบอนุญาต	รวมถงึการรบัใบแทนใบอนญุาตกรณี
ช�ารุด	เสียหาย	หรือสูญหาย	แล้วแต่กรณี	โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง	ทั้งนี้	 ให้หน่วยงาน																			
ต้องจัดท�าใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย	 (e-Receipt)	 และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เช่นเดียวกับการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก�าหนดไว้
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		 	 	 ๒.๑.๓	การลงนามในใบอนุญาต/หนังสือรับรอง	ให้หน่วยงานก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธปีฏบิตัเิก่ียวกบัลายมอืชือ่อิเลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้ส�าหรบัการลงลายมอืชือ่ในเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์นัน้ 
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 	 	 ๒.๑.๔	การก�าหนดวธิกีารแจ้งผลการพจิารณา	และการรบัใบอนญุาต/หนังสอืรบัรอง	
ให้หน่วยงานอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ
ในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Certificate)	 อีกวิธีหน่ึงด้วย	ทั้งน้ี	การแจ้งผลการพิจารณา 
และการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานด�าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์	และ	สพร.	ได้ก�าหนดแนวทางการจัดส่งผ่านช่องทาง	Digital	 Inbox	เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการรับใบอนุญาต
		 	 	 ๒.๑.๕	การระบุให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ	สถาน
ประกอบการที่ได้รับอนุญาต/แสดงใบอนุญาตและเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้หน่วยงานปรับปรุง
แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว	 ให้อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่	 กล่าวคือ	ข้อความเดิม 
ในกฎหมาย	“ให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสามารถแสดงถึง 
การอนญุาตให้เจ้าหน้าทีส่ามารถตรวจสอบได้ทกุเมือ่ไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบใดกต็าม”	โดยส�านักงาน	ก.พ.ร. 
ได้เทยีบเคียงกบัเรือ่งใบขับขีอิ่เลก็ทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก	ตามมาตรา	๓๑/๑	แห่งพระราชบญัญตัิ
จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญติัจราจรทางบก	(ฉบบัท่ี	๑๒)	พ.ศ.	๒๕๖๒	 
ที่บัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู ้ขับขี่ต ้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู ่กับตัวและต้องแสดง 
ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ	 ในกรณีที่ผู ้ขับข่ีแสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนด	ให้ถือว่าผู้ขับข่ี 
มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”
	 	 ๒.๒	แผนการด�าเนินการในการแก้ไขกฎหมายตามประเด็นข้างต้น	 ได้ก�าหนดแผน												
ในการด�าเนินการ	ดังนี้
		 	 	 ๒.๒.๑	ประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืค�าสัง่ทีเ่ป็นอ�านาจของหวัหน้าส่วนราชการ
ที่จะแก้ไขได้	 โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	 ให้หน่วยงานด�าเนินการจัดท�าหรือแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๒	 เดือน	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
		 	 	 ๒.๒.๒	กฎกระทรวงหรือประกาศ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หรอืค�าสัง่ท่ีกฎหมายก�าหนดให้
ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร	ีให้หน่วยงานด�าเนินการจัดท�าหรือแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน	๓	เดอืน 
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
		 	 	 ๒.๒.๓	กฎหมายแม่บทประเภทพระราชบัญญัติ	 ให้ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 เสนอแก้ไข 
ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยเชิญหน่วยงานมาช้ีแจง													
และปรับแก้กฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	และหากด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติแล้วเสร็จ															
ให้แก้ไขกฎหมายล�าดับรองให้สอดคล้องภายใน	๓	เดือนนับแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
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	 	 ๒.๓	กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องจัดท�าหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะแรก	นอกจาก
กฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจ�ากัดและเป็นอุปสรรค	จ�านวน	๘๔	ฉบับแล้ว	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	 
ได้พจิารณาล�าดบัความส�าคญัของกฎหมายและกฎระเบยีบทีต้่องจดัท�าหรอืแก้ไขให้แล้วเสรจ็ในระยะแรก 
พบว่า	มีกฎหมายและกฎระเบียบ	จ�านวน	๒๓	ฉบับ	(๒๑	ใบอนุญาต/เอกสาร)	ของหน่วยงานน�าร่อง 
ทีม่คีวามพร้อมอยูแ่ล้ว	หากแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบจะสามารถให้บรกิารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ได้
	 ๓.	ก.พ.ร.	ในการประชุมครั้งที่	๒/๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๖๓	พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นข้อจ�ากัดอุปสรรคในการพัฒนาการ 
ให้บรกิารในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์	(e-Service)	และให้ส�านักงาน	ก.พ.ร.	น�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
 ร่�งพระร�ชบญัญัตติำ�รวจแห่งช�ต ิพ.ศ. ....

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาติเสนอ	 และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา	ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป	และให้แจ้งประธานรฐัสภา
ทราบด้วยว่า	ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น	เพื่อด�าเนินการตามหมวด	๑๖	
การปฏิรูปประเทศ	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และรับทราบแผนในการจัดท�ากฎหมาย 
ล�าดบัรอง	กรอบระยะเวลา	และกรอบสาระส�าคญัของกฎหมายล�าดบัรองทีต้่องออกตามร่างพระราชบัญญตัิ 
ดังกล่าว	ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
	 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ เป็นการปรับปรุง 
พระราชบัญญติัต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๗	และมปีระเดน็เก่ียวกับการแต่งตัง้และโยกย้ายข้าราชการ 
ต�ารวจและการพิจารณาบ�าเหน็จความชอบให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ																 
แห่งราชอาณาจักรไทย	บญัญตัไิว้ในหมวด	๑๖	การปฏริปูประเทศ	มาตรา	๒๕๘	ง.	ด้านกระบวนการยตุธิรรม 
ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน																		 
เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๓	และส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ	ให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายแล้ว
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 ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ มีส�ระสำ�คัญคือ
 เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๗	สรุปได้ดังนี้
 ๑. หน้�ที่และอำ�น�จของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
  ก�าหนดหน้าที่และอ�านาจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติไว้เช่นเดิม	 แต่มีการก�าหนด	
บทเฉพาะกาลเพ่ือโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้แก่ ภารกิจ 
ของกองบังคับการต�ารวจรถไฟ ภารกิจเก่ียวกับการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ภารกิจงานจราจรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกในการจราจร	 
การกวดขันวินัยจราจร	 และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถ 
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ไปให้แก่ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัภารกจินัน้โดยตรง
รบัไปด�าเนนิการ	และโอนอตัราก�าลงันัน้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักของส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิ
เพือ่ให้การปฏิบติัภารกจิของต�ารวจสอดคล้องกับหน้าทีแ่ละอ�านาจอย่างแท้จรงิ	และให้บรกิารแก่ประชาชน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและรวดเรว็	 ทั้งน้ี	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการรบัโอนภารกจิไปด�าเนนิการ	จงึมกีารก�าหนดระยะเวลาในการโอนภารกจิแต่ละภารกจิท่ีแตกต่างกนั 
นอกจากนี	้ยงัมกีารก�าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ	(ก.ตร.)	พจิารณาทบทวนหน้าทีแ่ละอ�านาจ
ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิรอืข้าราชการต�ารวจ	ในส่วนท่ีมกีฎหมายก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
หรือข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน	โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหรือข้าราชการต�ารวจมีหน้าที่และอ�านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าวไว้	ให้รายงานเหตุผลและความจ�าเป็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณา
 ๒. ก�รจัดระเบียบร�ชก�รในสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
   ก�าหนดให้ในการแบ่งส่วนราชการของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิอย่างน้อยต้องมีหน่วยงาน	
ดงันี้	
		 	 (๑)	 กองบัญชาการต�ารวจนครบาลและต�ารวจภูธรภาค	
		 	 (๒)		กองบังคับการต�ารวจนครบาลและต�ารวจภูธรจังหวัด	
		 	 (๓)		สถานีต�ารวจ	
		 	 ทัง้นี	้เพือ่ให้ความส�าคญัแก่หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการบรกิารและอ�านวยความยตุธิรรม
แก่ประชาชนโดยตรง	และก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องจัดอัตราก�าลังให้แก่สถานีต�ารวจ 
และต�ารวจภูธรจังหวัดตามล�าดับให้ครบถ้วนตามกรอบอัตราก�าลังก่อน รวมทั้งได้ก�าหนดระดับ																		
ของสถานตี�ารวจออกเป็น	๓	ระดบั	ได้แก่	สถานตี�ารวจระดบัเลก็	สถานตี�ารวจระดบักลาง	และสถานตี�ารวจ
ระดับใหญ่	โดยค�านึงถึงปริมาณงาน	ความหนาแน่นของประชากรในเขตรับผิดชอบ	จ�านวนอัตราก�าลัง																
และสถานที่ตั้งของสถานีต�ารวจ	เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
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 ๓. ก�รบริห�รง�นบุคคลของข้�ร�ชก�รตำ�รวจ 
	 	 ก�าหนดหลักการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ารวจเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ดังนี้
   ๓.๑		แบ่งข้าราชการต�ารวจออกเป็น	๒	ประเภท	คอื	ข้าราชการต�ารวจทีม่ยีศและข้าราชการ
ต�ารวจที่ไม่มียศ
		 	 ๓.๒	แบ่งสายงานออกเป็น	๕	กลุ่มสายงาน	ดังนี้
	 	 	 (๑)	กลุ่มสายงานบริหาร
		 	 	 (๒)	กลุ่มสายงานอ�านวยการและสนับสนุน
		 	 	 (๓)	กลุ่มสายงานสอบสวน
		 	 	 (๔)	กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม
		 	 	 (๕)	กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ
		 	 	 ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ
ในแต่ละสายงานและเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายงานนั้น	ๆ
		 	 ๓.๓	ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนต�าแหน่งไว้ให้ชัดเจน
ในกฎหมายว่า	การจะแต่งตั้งให้ไปด�ารงต�าแหน่งหน่ึงต�าแหน่งใดจะต้องเป็นข้าราชการต�ารวจยศใด																											
และเคยด�ารงต�าแหน่งใดมาแล้วจ�านวนกี่ปี	 และในการแต่งตั้งจะต้องค�านึงถึงความอาวุโสในการด�ารง 
ต�าแหน่ง	 ความรู้ความสามารถที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน	 ความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับ	 
และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน	 เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
และท�าให้ข้าราชการต�ารวจสามารถมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
		 	 ๓.๔	ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการแต่งตั้งและการเลื่อนต�าแหน่งของสายงาน 
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ	 เพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานตามความรู ้
ความสามารถได้
	 	 ๓.๕	ก�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจสามารถร้องทกุข์ต่อคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการต�ารวจ	 (ก.พ.ค.ตร.)	 ในกรณีที่เห็นว่า	ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียงล�าดับอาวุโส																			
หรือในการแต่งตั้ง	รวมทั้งก�าหนดบทลงโทษผู้ที่ให้	ขอให้	หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด														
หรอืแอบอ้างอ�านาจของบคุคลใด	หรอืเรยีก	รบั	ยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	หรอืกระท�าการใด
อันมิชอบ	เพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้ใดให้ด�ารงต�าแหน่ง	โดยระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	๕	ปี
		 	 ๓.๖	ก�าหนดห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการต�ารวจที่สังกัดสถานีต�ารวจหรือต�ารวจภูธรจังหวัด
ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอ่ืน	 เว้นแต่ในค�าส่ังน้ันจะสั่งให้ข้าราชการต�ารวจอื่นมาปฏิบัติหน้าที	่													
ในสถานีต�ารวจแทน เพื่อให้ความส�าคัญแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอ�านวยความยุติธรรม 
ให้แก่ประชาชนโดยตรง	นอกจากนี้	หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่า	ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการ
ติดต่อกันเกิน ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต�ารวจผู ้นั้น	 
เพื่อให้การบริหารอัตราก�าลังที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ๔. คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
		 	 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ	(ก.ตร.)	ท�าหน้าทีท่ัง้ในการก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การบริหารราชการต�ารวจและก�ากับดูแลส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้ปฏิบัติ																						
ตามกฎหมาย	นโยบาย	ยทุธศาสตร์ชาต	ิมตคิณะรฐัมนตร	ีและระเบยีบแบบแผน	รวมทัง้ก�าหนดนโยบาย															
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการต�ารวจและจัดระบบราชการต�ารวจ	 ก�ากับดูแล 
การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการต�ารวจของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี
และกฎ	ก.ตร.	 โดยเคร่งครัด	ตลอดจนดูแลการเกลี่ยอัตราก�าลังข้าราชการต�ารวจไปให้สถานีต�ารวจ 
ให้เพยีงพอต่อการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละก�ากับดแูลการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการในหน่วยปฏบิตัิ
ให้เพียงพอ	 โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล	 เป็นประธานกรรมการ	 มีกรรมการที่เป็น
ข้าราชการต�ารวจ	ได้แก่	ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต	ิรองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต	ิและจเรต�ารวจแห่งชาต ิ
มกีรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวน	๕	คน	ได้แก่	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ปลดักระทรวงยตุธิรรม	เลขาธกิาร	ก.พ.																		
อัยการสูงสุด	และเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม	และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	๙	คน	ทั้งน้ี	 
ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเลือกกรรมการ	ก.ตร.	ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย	 
รวมท้ังก�าหนดห้ามผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้ใดสัง่การ	ข่มขู	่หรอืชกัจงูด้วยประการใด	ๆ	เพือ่ให้เลอืกหรอืมใิห้
เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อเป็นหลักประกันในการได้มาซึ่งกรรมการ	 ก.ตร.	 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ	โดยปราศจากการครอบง�าหรือการแทรกแซง
 ๕. คณะกรรมก�รพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
		 	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต�ารวจ	 (ก.พ.ค.ตร.)															
เพือ่เป็นทีพ่ึง่ของข้าราชการต�ารวจในการปลดเปลือ้งทกุข์ของข้าราชการต�ารวจทีเ่กดิจากผูบ้งัคับบญัชา							
โดยมหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการเสนอแนะต่อ	ก.ตร.	เพือ่ให้	ก.ตร.	ด�าเนินการจัดให้มหีรอืปรบัปรงุนโยบาย					
การบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	และพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม	ซึ่ง	ก.พ.ค.ตร.	จะประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน	๗	คน	ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก	
ก.พ.ค.ตร.	และเป็นผู้ซึ่งสามารถท�างานได้เต็มเวลา	 เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระ 
จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ	ก.ตร.
  ๖. คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนตำ�รวจ
   ก�าหนดให้มคีณะกรรมการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต�ารวจ	(ก.ร.ตร.)	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจพจิารณา
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชน จากการกระท�า 
หรือไม่กระท�าการของข้าราชการต�ารวจอันมิชอบ	หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม	และเสื่อมเสีย
แก่เกียรติศักด์ิของต�ารวจ	กระท�าผิดวินัย	หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ	
เพือ่เป็นกลไกในการปลดเปลือ้งทกุข์ให้แก่ประชาชนอนัเกดิจากข้าราชการต�ารวจ	โดย	ก.ร.ตร.	ประกอบด้วย 
ประธานและกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากภาคส่วนต่าง	ๆ	
รวมจ�านวน	๙	คน	และมีจเรต�ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ
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 ๗. ก�รให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในก�รจัดระบบบริห�รง�นในสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
	 	 ก�าหนดให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจัดระบบบริหารงานให้เหมาะสมกับความจ�าเป็น 
ของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน	 และก�าหนดให้เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร 
ให้แก่สถานตี�ารวจ	ให้ใช้เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจและกจิการในสถานตี�ารวจนัน้ 
โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	 นอกจากนี้	 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม															
การกระท�าความผิดทางอาญาและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นหรือชุมชน	กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลหรือต�ารวจภูธรจังหวัดจะจัดให้มีแผนหรือมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน	
โดยในการจัดท�าแผนหรือมาตรการดังกล่าว	ให้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด	นายอ�าเภอ	หัวหน้า
สถานตี�ารวจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และชมุชน	และเมือ่	ก.ตร.	และคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ 
แผนหรือมาตรการดังกล่าวแล้ว	 ให้ส�านักงบประมาณและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการดังกล่าว
 ๘. กองทนุเพือ่ก�รสบืสวน สอบสวน ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผดิท�งอ�ญ� 
		 	 จัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวน	สอบสวน	การป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด
ทางอาญา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ
 ๙. บัญชีอัตร�เงินเดือน 
		 	 ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการรับเงินเดือน 
ของข้าราชการต�ารวจ	 โดยตัดอัตราเงินเดือนข้ันต�่าในระดับท่ีไม่ได้มีการรับในอัตรานั้นออก	แต่ทั้งนี้																			
ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแต่อย่างใด

 ร่�งพระร�ชกฤษฎกี�เรยีกประชมุรฐัสภ�สมยัประชมุส�มญัประจำ�ปีครัง้ทีส่อง 
พ.ศ. ....

		 คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญั
ประจ�าปีครัง้ทีส่อง	พ.ศ.	....	ตามทีส่�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรเีสนอ	และให้ส่งส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน	แล้วด�าเนินการต่อไปได้
		 ทั้งนี้	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า
		 ๑.	รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๒๑	ก�าหนดให้ในปีหนึง่มสีมยัประชมุสามญั
ของรฐัสภา	๒	สมยั	ๆ 	หนึง่ให้มกี�าหนดเวลา	๑๒๐	วนั	โดยให้ถอืวนัทีม่กีารเรยีกประชมุรฐัสภาเพือ่ให้สมาชิก
ได้มาประชมุเป็นครัง้แรก	เป็นวันเริม่สมยัประชมุสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่น่ึง	ส่วนวันเริม่สมยัประชมุสามญั
ประจ�าปีคร้ังที่สอง	 ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรก�าหนด	 และเน่ืองจากได้มีพระราชกฤษฎีกา 
เรยีกประชุมรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�าหนดให้มีการเรยีกประชุมรฐัสภาเพือ่ให้สมาชกิได้มาประชมุเป็นครัง้แรก   
โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง	ตั้งแต่วันที่	๒๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒																
และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้ก�าหนดให้วันที่	๑	พฤศจิกายน	 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ�าปี																	
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ครั้งที่สอง	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 (๓๐	 กรกฎาคม	๒๕๖๒)	 รับทราบแล้ว	 ดังนั้น	 ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรจึงมีวันเปิดและวันปิดสมัยประชุม	ดังนี้

ปีที่    สมัยประชุมส�มัญประจำ�ปีครั้งที่หนึ่ง  สมัยประชุมส�มัญประจำ�ปีครั้งที่สอง

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

๒ ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๓	–	๑๘	กนัยายน	๒๕๖๓  ๑ พฤศจกิ�ยน  ๒๕๖๓ – ๒๘ กมุภ�พนัธ์  ๒๕๖๔

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

๔ ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๕	–	๑๘	กนัยายน	๒๕๖๕ 	๑	พฤศจกิายน		๒๕๖๕	–	๒๘	กมุภาพนัธ์		๒๕๖๖                   
	 ๒.	ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปี	 
ครั้งที่หนึ่ง	พ.ศ.	๒๕๖๓	และพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง																
พ.ศ.	๒๕๖๓	ตั้งแต่วันที่	๒๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ดังนั้น	จึงสมควรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญประจ�าปีครั้งที่สองส�าหรับปี	๒๕๖๓	ตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓

 ร่�งพระร�ชบญัญตัจิร�จรท�งบก (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

		 คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัจราจรทางบก	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้ว	ตามทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิสนอ	แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู ้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผน 
ในการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง	 กรอบระยะเวลา	 และกรอบสาระส�าคัญของกฎหมายล�าดับรอง 
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ
  ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้ มีส�ระสำ�คัญคือ
  เป็นการปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตักิารจราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	บางประการ	สรปุได้ดงัน้ี
			 ๑.	ก�าหนดให้รถบรรทุก	รถบรรทุกคนโดยสาร	และรถจักรยานยนต์	สามารถใช้ช่องเดินรถ
ด้านขวาได้ในกรณจี�าเป็น	และแก้ไขเพิม่เติมน�า้หนักของรถยนต์บรรทกุส่วนบคุคลทีไ่ม่ต้องใช้ช่องเดินรถ
ด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ�าทาง	จาก	๑,๖๐๐	กิโลกรัม	เป็น	๒,๒๐๐	กิโลกรัม
		 ๒.	ปรับปรุงลักษณะความผิดเก่ียวกับการขับรถ	 โดยให้ความในมาตรา	๔๓	 (๘)	ก�าหนด 
เฉพาะความผิดกรณีการขับขี่ที่เห็นได้ว่าไม่ค�าถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู ้อื่น															
และเพ่ิมเตมิอตัราโทษส�าหรบัความผิดดงักล่าวให้สงูข้ึน	ส่วนการขบัรถทีก่่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ืน่
ได้แยกน�าไปรวมกบัเรือ่งการขบัรถในลกัษณะกดีขวางการจราจรในมาตรา	๔๓	(๓)	เนือ่งจากเป็นลกัษณะ
ความผิดที่ใกล้เคียงกัน
		 ๓.	ก�าหนดให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ีหรือบุคคลที่อาจ 
เป็นผู้ขับขี่ที่อยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กาย	จนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบ
การมสีารเสพตดิหรอืวตัถทุีอ่อกฤทธ์ิต่อจติและประสาท	หรอืการทดสอบความเมาสรุาหรอืของเมาอย่างอ่ืน
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		 ๔.	ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย	ดังนี้
		 	 ๔.๑	ก�าหนดหน้าทีข่องผูข้บัขีแ่ละคนโดยสารให้ต้องรดัร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภยัตลอดเวลา
ในขณะขับรถยนต์	โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ในบางกรณี
		 	 ๔.๒	ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการโดยสารรถน่ังสองแถว	 รถบรรทุกคนโดยสาร 
ขนาดเล็กทีม่กีารจัดทีน่ั่งตามความยาวของรถ	รถกระบะ	รถก่ึงกระบะ	หรอืรถยนต์อืน่ตามทีผู่บ้ญัชาการ
ต�ารวจแห่งชาติประกาศก�าหนด	ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น	โดยหากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่อง
การบรรทกุคนโดยสารและการใช้อัตราความเรว็ตามทีก่�าหนดแล้ว	ให้คนโดยสารทีอ่ยูใ่นรถนัน้	นอกจาก
คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า	ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
		 	 ๔.๓	ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารน่ังแถวตอนหน้าเกิน	๒	คน	 
หรอืคนโดยสารทีน่ัง่แถวตอนหน้าไม่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ก่ียวกับการรดัร่างกายด้วยเขม็ขดันริภยัตามทีก่�าหนด
		 	 ๔.๔	ก�าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู ้โดยสาร														
เพื่อสินจ้าง	ต้องแจ้งเตือนให้คนโดยสารปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง															
ก่อนออกรถหรือก่อนการใช้เส้นทางตามสภาพของทางที่ก�าหนด	ทั้งน้ี	หากผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ																					
หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างไม่แจ้งเตือนและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	 เป็นเหตุให้คนโดยสาร
ในรถได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย	ผู้ขับขี่นั้นต้องรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้
		 	 ๔.๕	ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อผ่อนผันให้รถบางประเภทหรือบางลักษณะที่ในปัจจุบัน
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
เป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบส�าหรับรถดังกล่าว	 ให้สามารถโดยสารรถนั้นโดยไม่ต้องปฏิบัต ิ
ตามบทบญัญตัเิรือ่งหน้าทีก่ารรัดร่างกายด้วยเขม็ขดันิรภัยเป็นระยะเวลา	๒	ปี	โดยเจ้าของรถต้องน�ารถ
ไปติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 หากโครงสร้างของรถ 
ไม่ได้ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย	 เจ้าของรถก็สามารถขอรับยกเว้น 
จากนายทะเบียนได้แต่ต้องใช้รถภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย
		 ๕.	ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง	ดังนี้
		 	 ๕.๑	ก�าหนดให้ผู ้ที่รวมกลุ ่มหรือมั่วสุมกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ ๕ คันขึ้นไป	 
โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง	 หรือรถท่ีใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกัน	 มีการปรับแต่งรถ 
ให้มีสภาพไม่ถูกต้อง	 หรือมีพฤติการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะท�าการแข่งรถในทาง	 
ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า	 เป็นการกระท�าเพ่ือการอื่นหรือตนมิได้ร่วม
หรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทาง
		 	 ๕.๒	ปรับปรุงบทบัญญัติที่ก�าหนดความผิดฐานเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน	 
หรือด�าเนินการด้วยวิธีการใด	 เพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต	และก�าหนดโทษส�าหรับ
ความผิดดังกล่าว
		 	 ๕.๓	ก�าหนดให้ผู้ที่รับด�าเนินการปรับแต่งรถเพื่อน�าไปสู่การแข่งรถในทาง	 ให้ถือว่า														
ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า	ตนมิได้มีส่วนรู้เห็น	หรือไม่มีเหตุอันควรรู้
ว่าจะน�ารถดังกล่าวไปใช้ในการแข่งรถในทาง
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   ๕.๔	ก�าหนดมาตรการป้องกันการกระท�าความผิดฐานแข่งรถในทาง	 เพื่อมิให้กระท�า 
ความผดิซ�้าอีก	 โดยกรณีผู้กระท�าความผิดมีอายุไม่เกิน	๒๐	ปี	 ให้ศาลมีอ�านาจวางข้อก�าหนดให้บิดา	
มารดา	หรอืผูป้กครองระวงัผูน้ัน้ไม่ให้กระท�าความผดิซ�า้อกีตลอดเวลาทีศ่าลก�าหนด	และก�าหนดจ�านวนเงนิ
ตามที่เห็นสมควร	 ซึ่งบิดา	 มารดา	หรือผู้ปกครอง	 จะต้องช�าระต่อศาลเมื่อผู้น้ันกระท�าความผิดซ�้า	 
หรือกรณีผู้กระท�าความผิดมีอายุตั้งแต่	๑๘	ปีขึ้นไป	ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ผู้กระท�าความผิดท�าทัณฑ์บน	
โดยก�าหนดจ�านวนเงินทัณฑ์บนเพื่อประกันว่าผู้นั้นจะไม่กระท�าความผิดซ�้าอีก
		 ๖.	ปรับปรงุมาตรการควบคมุการใช้รถทีม่สีภาพไม่ถกูต้อง	ให้มคีวามชดัเจน	และสอดคล้อง
กบัข้อเทจ็จรงิยิง่ขึน้	โดยในกรณทีีร่ถมสีภาพไม่มัน่คงแขง็แรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอนัตรายได้	
ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งห้ามการใช้รถนั้น	และผู้ขับขี่ต้องน�ารถดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด	
และในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการใช้	 ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งระงับการใช้รถ														
เป็นการชั่วคราว	เพื่อให้เจ้าของรถ	ผู้ครอบครองรถ	หรือผู้ขับขี่น�ารถดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุง											
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน
		 ๗.	ก�าหนดเพิ่มเติมให้ความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีเน่ืองจาก														
หมดคะแนนความประพฤติในการขับรถ	 เป็นความผิดที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ�านาจเปรียบเทียบ 
หรือว่ากล่าวตักเตือนได้
		 ๘.	ปรับปรุงบทก�าหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยร่างพระราชบัญญัตินี้	 เช่น	 เพิ่มเติมบทก�าหนดโทษส�าหรับความผิด 
ฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ	
ปรับปรุงบทก�าหนดโทษส�าหรับความผิดฐานขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
และไม่หยดุรถเพือ่ให้ความช่วยเหลอืตามสมควร	เพิม่โทษกรณผีูข้บัขีท่ีข่บัรถโดยไม่ได้รบัใบอนญุาตขบัขี่	
หรือในระหว่างถูกสั่งพักใช้	หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่	 และปรับปรุง 
บทก�าหนดโทษส�าหรบัความผดิฐานขบัรถในขณะเมาสรุา	หรอืของเมาอย่างอืน่	หากกรณีผูก้ระท�าความผดิ
เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะหรอืรถขนส่งผูโ้ดยสาร	เป็นการกระท�าความผดิซ�า้	หรอืเป็นการขบัรถโดยไม่ได้รบั 
ใบอนญุาตขับขีห่รือใบอนุญาตขับขี่ถูกพักใช้หรือเพิกถอน
		 ๙.	ก�าหนดให้ศาลแจ้งค�าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่	 อันเนื่องมาจากความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก	 ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	 หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก	แล้วแต่กรณ	ีเพือ่ให้นายทะเบยีนรบัทราบค�าสัง่ดงักล่าว	และด�าเนนิการตามกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 ๑๐.	ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัต ิ
จราจรทางบก	พ.ศ.	๒๕๒๒	ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	โดยให้ใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง	นอกจากนี้	 ได้ก�าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายล�าดับรอง
ตามหลักการใหม่	โดยให้ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน	๑๒๐	วนันบัแต่วันทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคับ	 
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