
 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๑๕ 

 

 
 ๙   

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๔๙

 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
  คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ กี่ ย ว กั บ ร า ง
พระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาชุดกอน ซ่ึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดตรวจสอบร าง
พระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี เปนผู เสนอ 
ปรากฏวา มีจํานวน ๕๐ ฉบับ โดยมอบให
รัฐมนตรีแตละกระทรวงรับไปพิจารณาวาราง
พระราชบัญญัติฉบับ ใดสมควร เสนอสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งน้ี ใหคํานึงถึง
เฉพาะรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีความสําคัญและ
จําเปนเรงดวน 

 
เรื่อง   ขอความเห็นชอบพิจารณาราง พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติวา โดยที่ราง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซ่ึงมี
สาระสําคัญเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน รวม 
 

 
ตลอดถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
สมควรที่ทุกฝายจะไดพิจารณาหารือรวมกันดวย
ความรอบคอบเพื่อใหไดขอยุติที่ เหมาะสม 
ชั ด เ จน  และสามารถ ใช บั ง คั บ ได อย า ง มี
ประสิทธิภาพ จึงมอบใหรองนายกรัฐมนตรี 
(นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ) รับเรื่องน้ีไปหารือ 
ในรายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงสาธารณสุข โดยใหกระทรวง
สาธารณสุขเปนฝายเลขานุการ และใหเชิญ
ผูเกี่ยวของอ่ืนเขารวมดวยตามความเหมาะสม
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
เรื่อง   การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอการแกไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๙ เร่ือง การหามชุมนุมทางการเมือง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๖ 

 

กําหนดหามประชุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มี
จํานวนตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความเห็น 
อันเปนประโยชนตอการพิจารณาจัดทําราง

รัฐธรรมนูญ และใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๙  

  
เรื่ อง   ร า งพร ะ ร าชกฤษฎี ก า กํ าหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. .... 
  คณะ รัฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีแกไขบทอาศัยอํานาจของราง 
พระราชกฤษฎีกาในเร่ืองนี้ ใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และใหนําขึ้น 
ทูลเกลา ฯ ถวาย เพ่ือประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายตอไป 
 

   
 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

  
เร่ือง  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทํ าความผิด เ ก่ียวกับคอมพิว เตอร  
พ.ศ. .... 
  คณะ รัฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได
ตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมี
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร โดยใหตัดขอความในวรรคที่ถัด
จากคําปรารภ เกี่ยวกับการอางบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจตรากฎหมายจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลออกทั้งวรรค ตาม
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ

ใหนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสรางและขยาย
ทางหลวงแผนดินหมาย เลข  ๑๑  สาย 
อินทรบุรี - เชียงใหม ตอนแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๐๔ - บรรจบทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๑๔๑ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุ มัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๗ 

 

เรื่อง    รางพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักฝนหลวง
และการบินเกษตร สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  กระทรวง เกษตร 
และสหกรณ ในสวนที่เก่ียวของเฉพาะ
อากาศยานปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) ไปเปน 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวของเฉพาะอากาศยาน 
ปกหมุน (เฮลิคอปเตอร) ไปเปนของสํานักงาน
ปลั ด ก ร ะท ร ว งท รั พย าก ร ธ ร รมชาติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ....  
  โดยมีสาระสําคัญคือ โอนกิจการบริหาร
และอํานาจหนาที่ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจ
หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หน้ี สิทธิ ภาระ
ผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจ าง  ตํ าแหน ง  และ
อัตรากําลัง ของสํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในสวน 
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง เ ฉพ า ะ อ า ก า ศ ย า นป ก ห มุ น 
(เฮลิคอปเตอร) ไปเปนของสํานักงาน
ปลั ด ก ร ะท ร ว งท รั พย าก ร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตอไป 
 

 
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

  
เร่ือง  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่
ตําบลบานกลวย และตําบลยางซาย อําเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดเขตที่ ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใน
ทองที่ตําบลบานกลวย และตําบลยางซาย 
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือสราง
ทางหลวงชนบท ตามโครงการผังเมืองรวมเมือง
สุโขทัย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 

เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
เหรียญกษาปณที่ระลึก ๑๐๐ ป โรงเรียน 
นายเรือ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง เ ส น อ ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว  
โดยมีสาระสําคัญคือ จัดทําเหรียญกษาปณโลหะ
สีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคาหาสิบบาท 
หน่ึงชนิด ออกใชเพ่ือเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาส
ครบ ๑๐๐ ป โรงเรียนนายเรือ ในวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหดําเนินการ
ตอไป 
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๘ 

 

เรื่อง   รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินสวัสดิการสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ร า งกฎหมายและ ร า ง อนุ บัญ ญัติ ที่ เ สนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ไดตรวจพิจารณาแลว 
โดยแกไขวิธีการและแนวทางการเบิกจายเงิน
สวั สดิ ก า รสํ าหรั บการปฏิ บั ติ ง านประจํ า
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ (เงิน สปพ.) จากเดิมที่
กําหนดใหผูที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเปนผูยื่น
คําขอรับเงิน เปน ใหหนวยงานของรัฐที่ผูมีสิทธิ
อยูในสังกัดเปนผูดําเนินการตรวจสอบ รับรอง
สิทธิ และสงเรื่องใหหนวยงานผูเบิกดําเนินการ
เบิกจายเงินสวัสดิการใหผูมีสิทธิตอไป และให
ดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง   รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน รวม  
๓ ฉบับ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๑๖ 
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  และตําบล 
ในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ รวม ๓ ฉบับ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  
แลวดําเนินการตอไปได ดังน้ี  
  (๑) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือ
สรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๒๑๖ สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 

๓๔๐ (แหลมขอย) - บึงฉวาก ดานเหนือและ 
ดานใตที่บานปากน้ํา ที่บานแหลมสะแก และ 
ที่บานแหลมหวา เปนกรณีที่มีความจําเปน 
โดยเรงดวน  
  (๒) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
ในทองที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนกรณี 
ที่มีความจําเปนโดยเรงดวน  
  (๓) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใน
ทองที่ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
จังหวัดกําแพงเพชร เปนกรณีที่มีความจําเปน
โดยเรงดวน 
 
เรื่อง   รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ และ
อนุกรรมการ  คณะกรรมการมาตรวิทยา
แหงชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  
โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดเบี้ยประชุม
คณะกรรมการมาตรวิทยาแห งชาติ  และ
คณะอนุกรรมการ ดังน้ี ประธานกรรมการ อัตรา
เบี้ยประชุม ๗,๕๐๐ บาท รองประธานกรรมการ
อัตราเบี้ยประชุม ๖,๗๕๐ บาท กรรมการ อัตรา
เบี้ยประชุม ๖,๐๐๐ บาท ประธานอนุกรรมการ 
อัตราเบี้ยประชุม ๓,๗๕๐ บาท และ
อนุกรรมการ อัตราเบี้ยประชุม ๓,๐๐๐ บาท 
ทั้งน้ี คณะ กรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑  
ไดตรวจพิจารณารางระเบียบฯ แลว โดยแกไข
ชื่อรางระเบียบและคําปรารภ แกไขบทอาศัย
อํานาจ แกไขวันใชบังคับรางระเบียบฯ รวมทั้ง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๙ 

 

ตัดตําแหนงรองประธานอนุกรรมการออกจาก
รางระเบียบฯ และเพิ่มขอความในเรื่อง 
ผูรักษาการตามระเบียบฯ เพ่ือกําหนด
ผู รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให
ถูกตองยิ่งขึ้น และใหดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจํา
ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
ป ร ะ ธ านสภ า แ ล ะ ร อ ง ป ร ะ ธ านสภ า 
นิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ 
ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงใน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และราง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายคาตอบแทน คาปวยการ และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสมัชชาแหงชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวง  
การคลังเสนอ ดังน้ี  
  ๑.  อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร ร า ง พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบ
แทนอ่ืนของประธานสภาและรองประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ  
ผู ดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... และ  
  ๒.  เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ
ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว า ด ว ย ก า ร เ บิ ก จ า ย
คาตอบแทน คาปวยการ และประโยชนตอบ

แทนอ่ืนของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
สมัชชาแหงชาติ พ.ศ. ....  
  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไปพิจารณาดวยวา การที่มาตรา ๗ ของราง 
พระราชกฤษฎีกาฯ  ไดบัญญัติ ให ผู ดํ า รง
ตําแหนงประธานสภา และรองประธานสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ สภารางรัฐธรรมนูญ ฯลฯ 
อาจไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก 
พระราชกฤษฎีกานี้ ตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ก็ได เปนการบัญญัติที่นาจะเกินอํานาจ 
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และการกําหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คาปวยการในการมาปฏิบัติงาน คาเชาที่พักของ
สมาชิกสมัชชาแหงชาติและการกําหนดให
ประธานและรองประธานสมัชชาแหงชาติไดรับ
คาปวยการและประโยชนตอบแทนอื่นดวยตาม
รางระเบียบฯ เปนการกําหนดที่กอใหเกิดสิทธิ
ในการไดรับคาตอบแทน คาปวยการ และ
ประโยชนตอบแทน ซ่ึงเปนการกําหนดที่เกิน
อํานาจของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๐๒  มาตรา  ๒๑  (๒ )  รวมทั้ ง ให
กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาเงินประจํา
ตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผูที่
ไมไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่กําหนด
ในรางพระราชกฤษฎีกาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น แลว
ดําเนินการตอไป  
                                                     

 
  

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๐ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  

  
เรื่อง   การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง 
 คณะรั ฐมนตรี มีมติ รับทราบตามที่ สํ านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี เสนอรายนาม 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวง 
 

บัญชีรายชื่อ ปคร. 
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 

ที่ 

 

รองนายกรัฐมนตรี / 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 
 

รายนาม ปคร. 

๑. รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง 
(หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกุล) 

นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมอืง 
 

๒. รองนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ)  

นายบุญญรักษ  นิงสานนท 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมอืง 

๓. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
(คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค) 

นายนิเวศศ  สิทธิชัย 
เลขานุการรฐัมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี  

๔. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
(รองศาสตราจารยธีรภัทร  เสรีรังสรรค) 

นางสาวภานุมาศ  สิทธิเวคิน 
กรรมการรางกฎหมายประจํา (นิติกร ๙) 

 
 

ปคร. ของหนวยงาน 

 
 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๑. กระทรวงกลาโหม พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตต ิ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม  

๒. กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา  ปยะจิตต ิ
รองปลัดกระทรวงการคลัง  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๑ 

 

 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๓. กระทรวงการตางประเทศ นายวิทวัส  ศรีวิหค 
เอกอัครราชทตูประจํากระทรวง  
(เจาหนาที่การทูต ๑๐)  

๔. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายภิรมย  สิมะเสถียร 
รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย 

นางกานดา  วัชราภัย 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย  

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสุทธิพร  จีระพันธ ุ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๗. กระทรวงคมนาคม นายชลอ  คชรัตน 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม  

๘. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นายสมชัย  เพียรสถาพร 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม  

๙. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นายสือ  ลออุทัย 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

๑๐. กระทรวงพลังงาน นายสุชาต ิ จันลาวงศ 
ผูตรวจราชการกระทรวงพลงังาน  

๑๑. กระทรวงพาณิชย นายวรารักษ  ชั้นสามารถ 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย  

๑๒. กระทรวงมหาดไทย นายพีรพล  ไตรทศาวิทย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๑๓. กระทรวงยตุิธรรม นางสาวรื่นวด ี สุวรรณมงคล 
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

๑๔. กระทรวงแรงงาน นายนคร  ศิลปอาชา 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน  

๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงไกร  สัมปชชลิต 
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๒ 

 

 

ที่ 
 

หนวยงาน 
 

รายนาม ปคร. 

 

๑๖. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี นางสาวสุจินดา  โชติพานิช 
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๘. กระทรวงสาธารณสุข นายสุวิทย  วิบุลผลประเสรฐิ 
นักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ ชช  
(ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข)  

๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม นายดําริ  สุโขธนัง 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๒๐. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี นายจาดุร  อภิชาตบตุร 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 

๒๑. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี นายลอยเลื่อน  บุนนาค 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร  

๒๒. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๒๓. สํานักงบประมาณ นายบัณฑูร  สุภัควณิช 
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

๒๔. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายอัชพร  จารุจินดา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๒๕. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน 

นางสาวทัศนยี  ธรรมสิทธิ ์
รองเลขาธิการ ก.พ.  

๒๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

นายอาวุธ  วรรณวงศ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  

๒๗. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสฐิ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  
  
  

  
  
  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๓ 

 

เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดทาหรือที่ 
สนามบิน ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และ
ดานศุลกากร พ.ศ. .... 

คณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต า ม ที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
รวบรวมและปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดทาหรือที่ สนามบิน ทางอนุมัติ 
ดานพรมแดน และดานศุลกากร ที่มีอยูเดิมเขา
ไวเปนกฎกระทรวงเพียงฉบับเดียว โดยทําการ
ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเสีย
ทั้งหมด และแกไขเพิ่มเติมสถานที่ตั้งทาหรือ 
ที่ สนามบิน ทางอนุมัติ ดานพรมแดน และ 
ดานศุลกากร ใหถูกตองเปนปจจุบัน และใหสง
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับ
โรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. .... และราง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวม ๒ ฉบับ 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังตอไปน้ี 
  ๑. รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน 
จําพวกที่ ๓ พ.ศ . .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงหลักเกณฑการขออนุญาตและการ
อนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน จําพวกที่ ๓  
  ๒. ร า งกฎกระทรวง  (ฉบั บที่  . . )  
พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔  
(พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดสถานที่ในการ
ชําระคาธรรมเนียมรายปเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลอง
กับการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไป 
 
เร่ือง   รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มี มติ เ ห็ นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  โดยมีสาระสําคัญคือ 
กํ าหนดกรณี ความผิ ดที่ ปรากฏชั ดแจ งที่
ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวิ นัยโดยไม
สอบสวนก็ได ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และใหดําเนินการ
ตอไปได 
 
เรื่อง   รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. .... และรางกฎ  
ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
รองทุกข พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังตอไปน้ี  

๑. รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการอุทธรณ
และการพิ จารณาอุทธรณ  พ .ศ . . . . . โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัย  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๔ 

 

๒. รางกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณารองทุกข พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการรองทุกข และการพิจารณารองทุกข 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การ
นําหอมหัวใหญและกระเทียมเข ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ
ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ใหหอมหัวใหญ และกระเทียมที่ผลิตและสงมาจาก
ภาคีอาเซียนตามความตกลงเขตการคาเสรี 
 

อาเซียนไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยรับขอสังเกตของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา
ดวยวารางประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับน้ี 
ไดอางบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตโดยที่รัฐธรรมนูญดังกลาว
ไดถูกยกเลิกไปแลว จึงสมควรตัดบทบัญญัติจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญฉบับเดิม
รับรองไวในรางประกาศฉบับน้ีออก แลว
ดําเนินการตอไป 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  

 
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของ
เหรียญกษาปณที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เน่ืองในโอกาสที่สํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ 
ถวาย รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนา
มนุษย ป ๒๕๔๙ พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินที่ใหเหรียญกษาปณราคา
เก าร อยบาทเปนเงินที่ ชํ าระหนี้ ไดตาม
กฎหมาย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

 
        ๑.  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ 
ของเหรียญกษาปณที่ ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เน่ืองในโอกาสที่ สํ านักงานโครงการพัฒนา 
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย 
"รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย  
ป ๒๕๔๙" พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ จัดทํา
เหรียญกษาปณเงิน ราคาเการอยบาท หน่ึงชนิด
และเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสม
นิกเกิล) ราคายี่สิบบาท หน่ึงชนิด ออกใชเพ่ือ 
เปนที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาส
ที่สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย "รางวัลความสําเร็จ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๕ 

 

สูงสุดดานการพัฒนามนุษย ป ๒๕๔๙" เม่ือวันที่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
   ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงิน 
ที่ใหเหรียญกษาปณราคาเการอยบาทเปนเงิน 
ที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดใหเหรียญกษาปณราคา 
เการอยบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังจัดทํา และนํา
ออกใช ตามกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนเงินที่
ชําระหนี้ไดตามกฎหมายไดไมจํากัดจํานวน และ
ส งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดิน ในทองที่จังหวัดพัทลุง จํานวน  
๒ ฉบับ (ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว และ
ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน) 
  คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี  
          ๑.  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน ในทองที่ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว 
จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือกําหนดเขตที่ดิน ในทองที่
ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 
ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน 
          ๒. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน ในทองที่ตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
โดยกําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ดินตําบลควนขนุน 
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน 
           ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดตรวจพิจารณาแลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย เพ่ือประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง
เทศบาล  สายถนนรอบ  รฟม .  และถนน
ประชาอุทิศ พ.ศ. .... 

คณะรั ฐมนตรี มีมติ เ ห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือ
ขยายทางหลวงเทศบาลสายถนนรอบ รฟม. 
และถนนประชาอุทิศ ในทองที่แขวงสามเสน
นอก เขตหวยขวาง และแขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุงเทพมหานครซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง
ยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ระหวาง กม. 
๓๐+๐๐๐-กม.๖๕+๓๒๕ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ยกเลิกกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
ระหวาง กม. ๓๐+๐๐๐-กม. ๖๕+๓๒๕ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ใหมีผล
ใช บั งคั บตั้ ง แต วั นถั ดจากวั นประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และใหสง
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไป 
                                                                
                                                 
  




