
 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๑๑ 

 

 

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการการประกอบธุรกิจใหบริการออก
ใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการการประกอบธุรกิจใหบริการ
ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวง
พาณิชยในบางประเด็นไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวใหดําเนินการตอไป 

 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ จํานวน ๓ ฉบับ 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังตอไปนี้  
      ๑. รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
เชียงใหม  พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
       ๒.  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
 
 

 
       ๓.  ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
       ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่
เปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถจัดการศึกษา
ในระดั บอุ ดมศึ กษาได อย างมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเคยเสนอเขาสูการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลว และใหเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 

    
เรื่อง   รางพระราชบัญญัติวาดวยสภากาชาด
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดสรางเหรียญ
กาชาดสดุดี) 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สภากาชาดไทยเสนอ   โดยมีสาระสํ าคัญคือ  
จัดสรางเหรียญกาชาดสดุดีเพื่อพระราชทานแก 
ผูประกอบคุณงามความดีชวยเหลือ หรือสงเสริม
สนับสนุนกิจการอันเปนการอํานวยประโยชนแก
สภากาชาดไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงดํารง
ตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทยที่ยาวนานที่สุด 
เนื่ องในโอกาสพระราชพิ ธีมหามงคลเฉลิ ม 
พระชนมพรรษา ๖ รอบ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชิ นี นาถ  ใน วันที่  ๑๒  สิ งหาคม  

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๒ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

เรื่ อง   ร างพระราชบัญญั ติคุ มครองการ
ดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเสนอ  
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายคุมครองการ
ดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวาง
ประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และใหเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
ตลาดการเงิน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากรอยละ ๓.๐ เหลือ 
รอยละ ๐.๐๑ ใหแกการประกอบกิจการธนาคาร 
กิจการธุ รกิ จเงินทุน ธุ รกิ จหลักทรัพย ธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร และการประกอบกิจการโดยปกติ
เยี่ยงธนาคารพาณิชย สําหรับรายรับจากการ
ประกอบธุรกรรมในตลาดการเงิน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ
กําหนด โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไป 

 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  

ใหมีกฎหมายกําหนดมาตรการ ควบคุมการผลิต  
การนําเขา การขาย การโฆษณา การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบําบัดรักษา ฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นใชบังคับและ 
สงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   และรางพระราช
กฤษฎีกาบําเหน็จบํานาญสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับรางพระราช-
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกาบําเหน็จบํานาญ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
รัฐมนตรี พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง เนื่องจาก
รางกฎหมายทั้งสองฉบับเปนการดําเนินการเพื่อให
เป นไปตามบทบัญญั ติของรั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่สิ้นสุด 
ไปแลว จึงใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง   
 

เรื่อง   รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ รวม
กฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย 
และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร เปนกฎหมายฉบับ
เดียวกัน และปรับปรุงการกํากับดูแลธุรกิจสถาบัน
การเงินใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินและใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    

  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๓ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙  

  
เ รื่ อ ง   ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ป ร ะ ก อ บ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ
แตงต้ังและการดํารงตําแหนงผู พิพากษา
อาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราช-
บัญญั ติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ดังตอไปนี้ 
       ๑.  ร า งพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ป ร ะ ก อบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิ ธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือใหมีผูพิพากษาอาวุโสใน 
ศาลฎีกาตามกฎหมายหลักเกณฑการแตงต้ัง 
และการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสรวมเปน 
องคคณะผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 
       ๒.  รางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ
แตงต้ังและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ให 
ผูพิพากษาอาวุโสซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
และมีประสบการณในการพิจารณาพิพากษาคดี 
มาเปนเวลานานสามารถดํารงตําแหนงผูพิพากษา
อาวุโสในศาลที่ไมสูงกวาชั้นศาลที่ผูนั้นเคยดํารง
ตําแหนงกอนดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสได  
       ๓.  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหมีตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ และ
ศาลชั้นตน และใหประธานศาลฎีกามีอํานาจสั่งให 
ผูพิพากษาอาวุโสไปชวยทํางานชั่วคราวในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแกราชการศาลยุติธรรม  

      ทั้ งนี้  ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
ว าด วยการควบคุ มการขอทานเพื่ อกํ าหนด
วิธีดําเนินการเกี่ยวกับคนขอทานใหชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดใหบุคคลซึ่งกระทํา
การใด ๆ ใหผูอื่นกระทําการขอทานตามสถานที่ 
ตาง ๆ ไดรับโทษทางอาญา และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
   
เรื่ อง   ร างพระราชบัญญั ติแก ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกํ าหนดบริษั ทบริ หารสินทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถ
รับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอย
คุณภาพและสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุนหรือ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอน
ตอไป และกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมในการ
กํากับดูแลและควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อใหการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะ-



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๔ 

 

กรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และให
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวน
ตอไป 
   
เ รื่ อ ง   ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ว น คื น
อสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา
โครงการรถไฟฟ ามหานครสาย เฉลิ ม 
รัชมงคล ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร   
เขตหวยขวาง  เขตดินแดง  เขตราชเทวี  
เขตวัฒนา  เขตคลองเตย  เขตปทุมวัน  
และเขตสาทรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ที่ไดปรับปรุงแกไขในสวน
ของรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ตอง
เวนคืนและแผนที่ทายพระราชบัญญั ติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ ใหถูกตองกับขอเท็จจริงใน
ปจจุบันยิ่งขึ้น และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวนําเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวน
ตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญั ติคุ มครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ บางประการ เชน บทบัญญัติเกี่ยวกับ
หลักฐานการมีประกันความเสียหายการแจงการ 
บอกเลิกกรมธรรม การใชจายเงินกองทุน การจาย
คาเสียหายเบื้องตนจากเงินกองทุน และการเรียก
คาเสียหายเบื้องตนคืน รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนด
โทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว และใหนําเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป  
   

เรื่อง  รางพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
ความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับผูที่ขัดขวาง
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕  ของพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว และใหนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือใหมีกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
ในครอบครัว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และโดยที่ ร างมาตรา ๘  
วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหฟองคดีตอศาลภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมง นับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ่งอาจเปนระยะเวลาที่นอยเกินกวา 
ที่จะดําเนินการไดทัน จึงใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รับไปพิจารณา
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหเหมาะสม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้งหนึ่ง ประกอบกับรางมาตรา ๑๓ ไดกําหนดให
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จั ดให มี ระบบงานเพื่ อสนั บสนุ นการ
ดําเนินการ และการบังคับใหเปนไปตามราง
พระราชบัญญัติ จึงสมควรที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจะไดพิจารณา
เตรียมการไวลวงหนา เพื่อสามารถดําเนินการ
รองรับการใชบังคับกฎหมายไดอยางทันการณ 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๑๕ 

 

เรื่อง  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ จํานวน ๔ ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
       ๑.  เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ ดังนี้ 
            ๑.๑  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยบูรพา และ 
            ๑.๒  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย-
มหิดล พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือปรับปรุง
กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการที่ เปนอิสระและ 

มีความคลองตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
          ซึ่ งผ านการตรวจพิ จารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสภามหาวิทยาลัย 
ได ใหความเห็นชอบแลวและใหนําเสนอสภา 
นิ ติบัญญั ติแห งชาติพิ จารณาเปนเรื่ องด วน 
ตอไป  
       ๒.  อนุ มั ติ ต า มที่ รั ฐ ม นต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอถอนรางพระราช-
บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

  
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
หลักเกณฑและอัตราการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันทําการและในวันหยุด ราชการ ดังนี้ วันทําการ 
(จันทร-ศุกร) ต้ังแตเวลา๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น. (รวม  
๔ ชั่วโมง) ไดรับอัตราคาตอบแทนชั่วโมงละ ๕๐ บาท 
รวม ๔ ชั่ วโมงเปนเงิน ๒๐๐บาทตอวัน และ
วันหยุดราชการ (เสาร, อาทิตย) และวันหยุดพิเศษ
อื่นๆ ต้ังแตเวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (รวม ๗ ชั่วโมง) 
ไดรับอัตราคาตอบแทนชั่วโมงละ ๖๐ บาท รวม  
๗ ชั่วโมง เปนเงิน ๔๒๐ บาทตอวัน ซึ่ งคณะ-
กรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ตรวจพิจารณาแลว 
และใหดําเนินการตอไป  
 

เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
ระยะเวลาและอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
หลักเกณฑการจายเงินบํานาญชราภาพตามมาตรา 
๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหผูประกันตนที่มีอายุ
ครบหาสิบหาปบริบูรณ ที่ไดสงเงินสมทบไมนอย
กวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ 
ชราภาพเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมา
พิจารณากอนรับหลักการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอแนวทางปฏิบั ติ
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เ กี่ ย ว กั บ ร า งพ ร ะ ร าชบั ญญั ติ ข อ ง สม าชิ ก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมา
พิจารณากอนรับหลักการ โดยใหสวนราชการ 
ตาง ๆ ถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ในการเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อขอรับรางพระราช-
บัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมา
พิจารณากอนรับหลักการ โดยปกติใหขอเวลา
สําหรับพิจารณาอยางนอย ๒๐ วัน และเมื่อสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติอนุมัติแลว ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัตินั้น ให
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิ จารณา
ดําเนินการ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชิญผูแทนกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของกับราง
พระราชบัญญัตินั้น มารวมพิจารณาโดยดวนใหแลว
เสร็จ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลาที่ขอรับมา 
และเพื่อใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติแตละ
ฉบับมีความสอดคลองกับทิศทางนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและกรอบของงบประมาณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมพิจารณาดวย 
ทุกครั้ง 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  ฉบับที่  ๘  เรื่อง  หามกักตุนสินคา  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ยกเลิก
ประกาศหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับที่  ๘ เรื่อง หามกักตุนสินคา ลงวันที่  ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยหากมีการ 
ฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินคาใหใชอํานาจตาม

พระราชบัญญั ติวาดวยราคาสินคาและบริการ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กํากับดูแลและคุมครองผูบริโภค 
มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบได และสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เรื่อง ร างพระราชบัญญั ติ แก ไขเ พ่ิมเติ ม 
พระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม และ
ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดวิธีการดําเนินการดานสถิติ 
และกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ได
จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยถือเปนความลับอยาง
เครงครัด รวมทั้งกําหนดโทษสําหรับผูซึ่งฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป    
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมภาค ๑ ลักษณะ ๕ วาดวย
พยานหลักฐาน) และรางพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมภาค ๕ 
วาดวยพยานหลักฐาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน ๒ ฉบับ
ดังนี้             
 ๑.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ในเรื่องเกี่ยวกับการมาศาลของพยาน หลักเกณฑ
การนําสืบพยาน และการรับฟงพยานหลักฐาน และ 
  ๒.  รางพระราชบัญญั ติแก ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานแหงประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  
  ทั้งนี้ ใหสงคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการเปนทางเลือกหนึ่ง
ใหคูพิพาทใชในการระงับขอพิพาททางแพงและ
พาณิ ชย แทนการระงั บข อพิ พาทในศาลเพื่ อ 
ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นมาสูศาล ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวและสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป   
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ  โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีวาดวยความตกลงของ
องคการการคาโลกในเรื่องความตกลงวาดวยการ
อุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขายเปน
การอุดหนุนตองหาม และสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๙ ทวิ และมาตรา ๖๑) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๙ ต้ังอยู มีอํานาจกําหนดและ
จัดเก็บคาตอบแทน และแกไขเพิ่มเติมใหอธิบดีกรม
ที่ดินหรือผูซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงที่เทียบเทา 
เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการสั่งเพิกถอนหรือแกไข
ตามมาตรา ๖๑ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เรื่องรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิก
แบบแจงการครอบครองที่ดิน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และใหมีมาตรการเรงรัดผูมีหลักฐานการแจงการ
ครอบครองที่ดินมาดําเนินการเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน 
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หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อรวมเปนรางพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดียว แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  

 
 
 
 

 
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
  
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนสามัญประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะใน 
สายงานตางๆ เพิ่มขึ้น ๓๐ ดาน ไดแก ดานการ
เจ าหน าที่  ด านคดีพิ เศษ  ด านคุมประพฤติ  
ดานการจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ดานจิตวิทยา ดานเดินเรื อระหว างประเทศ  
ดานทําแผนที่ภาพถาย ดานตรวจสอบภายใน  
ดานตรวจสอบศุลกากร ดานนิ ติ วิทยาศาสตร  
ดานพัฒนาการกีฬา ดานพัฒนาการทองเที่ยว  
ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานพัฒนาระบบ
ราชการ ดานพัฒนาสังคม ดานภูมิสถาปตยกรรม  
ดานวิชาการเงินและบัญชี ดานวิชาการที่ดิน  
ดานวิชาการทรัพยากรธรณี ดานวิชาการยุติธรรม 
ดานวิชาการวัฒนธรรม ดานวิชาการศาสนา  
ดานวิชาการศึกษาพิเศษ ดานวิชาการสงเสริม
การเกษตร ดานวิชาการสรรพากร ดานวิชาการ
สรรพสามิต ดานวิชาการอุทกวิทยา ดานวิศวกรรม
สํารวจ ดานสอบสวนคดีพิเศษ และดานอาลักษณ 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อประกาศใช

บังคับเปนกฎหมายตอไป ทั้งนี้ หากสวนราชการใด
มีการกําหนดตําแหนงเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวทําใหภาระงบประมาณของเงินประจํา
ตําแหนงเพิ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ใหปรับแผนการใชจายภายในวงเงินงบประมาณ 
ที่ไดรับ  
 
เรื่อง  ร างกฎกระทรวงว าด วยสิ ทธิ การจั ด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล รูปแบบศูนย 
การเรียน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคกรวิชาชีพ 
รูปแบบศูนยการเรียน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางกฎกระทรวง จํานวน 
๒ ฉบับ ดังนี้  
       ๑.  รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานของบุคคลรูปแบบศูนย 
การเรียน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบ
ศูนยการเรียน และ 
       ๒.  รางกฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรวิชาชีพ รูปแบบศูนย
การเรียน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให
องคกรวิชาชีพมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบศูนยการเรียน  
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       ทั้ งนี้  ใหส งสํ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยในเรื่องการลดหยอน 
หรือยกเวนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให
เปนไปตามขอสังเกตของกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
ใหรับขอสังเกตของหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในการอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และหนาที่
ของชนชาวไทยที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น โดยรัฐมีหนาที่สงเสริม 
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ  
และโดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวเกี่ยวของกับ 
รางพระราชบัญญั ติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ 
ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอ
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ และอยูระหวาง
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ จึงใหสงรางพระราชบัญญัติ
ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมเสนอใหสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน 
และประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาวตอไป ทั้งนี้ 
ใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนกรรมการตาม
รางมาตรา ๖ ดวย  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอรางพระราชบัญญัติ 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

         ๑.  รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... โดยมี 
สาระสําคัญคือ กําหนดมาตรการใหความคุมครอง
ความปลอดภัยแกผูใชยาสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงยา 
หลักเกณฑ วิธีการในการผลิตยา การขายยา การ
ติดตามความปลอดภัยของยา การควบคุมการโฆษณา
เผยแพรขอมูลยาที่ถูกตอง ตลอดจนขจัดอุปสรรค 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา และสงเสริม 
การใชวัตถุดิบที่เปน ทรัพยากรในประเทศและ 
ภูมิปญญาไทย รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษ และ 
         ๒.  รางพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย  
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงแกไขในประเด็น
ที่เปนจุดออนของกฎหมายเดิม และเพิ่มเติมมาตรการ
ใหม ที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกํากับ
ดูแลเครื่องมือแพทยใหสามารถปรับใชกับสถานการณ
ปจจุบัน ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และ
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดขอรับรางพระราชบัญญัติยา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติ มาพิจารณากอนรับหลักการ  
และอยูระหวางการพิจารณารวมกันของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
จึงใหสงรางพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน และประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติดังกลาวตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (วิธีการขังหรือจําคุก และการปฏิบัติตอ
ผูตองขังที่เปนหญิงมีครรภ) 
 คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุ ติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงวิธีการขังและจําคุก และปรับปรุงการทุเลา
การบังคับโทษจําคุก และโทษประหารชีวิตแกหญิง
มีครรภ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว และโดยที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๐ 

 

คุมครองสิทธิมนุษยชน จึงใหขอความเห็นจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พรอม
ทั้งสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป    
 
เรื่อง   รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใน
การนําเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไปลงทุนหาผลประโยชนโดยเพิ่มสัดสวนการลงทุน
ในหุน หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงทุน
และเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกของกองทุน 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจ
พิจารณาแลว และใหดําเนินการตอไปได 
  
เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. .... 
 คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ ตามที่ กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอดังนี้  
         ๑.  อนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  
 
 

        ๒.  อนุมั ติหลักการร างกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ที่ไดปรับปรุง
แกไขใหม โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ
และวิ ธี การกระจายอํ านาจการบริ หารและ 
การจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไป  
 
เรื่อง   รางพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนภารกิจเกี่ยวกับ
โครงการโขง ชี มูล ของกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ใหแกกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ  
โอนภารกิจโครงการโขง ชี มูล เฉพาะในสวนที่ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตกลงรวมกันกับกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มาเปนของ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศใชบังคับ 
เปนกฎหมายตอไป   
  
 
 
 

 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๑ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติบํ าเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และรางพระราช-
บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอรางพระราชบัญญัติ จํานวน  
๒ ฉบับ ดังนี้        
 ๑.  รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใหผูรับบํานาญสามารถ
นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการ
ประกันการกูเงินได  
  ๒.  รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใหผูรับ
บํานาญสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกูเงินได และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตวา ราง
พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ แมจะมีขอดีในดานการ
บรรเทาความเดือดรอนของผูรับบํานาญ แตก็อาจทํา
ใหผูรับบํานาญไปกอหนี้ในลักษณะที่ไมเหมาะสม 
หรือไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได แลวเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
    
เรื่อง  รางพระราชบัญญั ติสถาบันพระบรม- 
ราชชนก พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญ คือ จัดต้ังสถาบัน
พระบรมราชชนกเปนสถาบันอุดมศึกษา มีฐานะเปน

นิติบุคคลและเปนหนวยงานในกํากับของรัฐและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุง
แกไขบทนิยามคนตางดาวเพื่อใหครอบคลุมถึงเรื่อง
สิทธิในการออกเสียง เพิ่มบทกําหนดโทษเกี่ยวกับ
ความผิดกรณีฝาฝนประกอบธุรกิจสงวนใหสูงขึ้น และ
แกไขปรับปรุงบัญชีทายพระราชบัญญัติเพื่อมิใหเกิด
ความซ้ําซอนในการกํากับดูแล และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับบทบัญญัติตาม
รางมาตรา ๙  วรรคสอง  จะมีปญหาเกี่ยวกับหลักความ
รับผิดทางอาญา (Criminal liability) หรือหลักการ 
ไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) หรือไม อยางไร 
และการปรับปรุงบัญชีสามทายพระราชบัญญัติ ตาม
รางมาตรา ๑๐ โดยใหยกเลิก (๑๘) การนําเที่ยว 
เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลอยูแลวนั้น 
จะตองไมกระทบตอการประกอบธุรกิจการนําเที่ยว 
ของคนไทยที่มีอยูเดิม รวมทั้งองคประกอบของ
คณะกรรมการประกอบธุ รกิ จของคนต างด าว 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ ซึ่งมีหนาที่พิจารณาใหความ
เห็นชอบการยกเวนการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
ควรปรับปรุงใหมีความกะทัดรัด เพื่อประโยชนในการ
ทําหนาที่ไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้นไปพิจารณาดวย และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๒ 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือปรับปรุง
อัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น คณะกรรมการกลาง
ขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวาย เพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 
เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีและการคืนภาษี
สุราสําหรับสุราที่สงออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลั งเสนอร าง โดยมีสาระสํ าคัญ 
คือ ปรับปรุง วิธีการและเงื่อนไขในการยกเวนภาษี  
และการคื นภาษี สุ ราสํ าหรั บสุ ราที่ ส งออกไป  
นอกราชอาณาจักรให เปนไปโดยถูกตอง รัดกุม  
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนาพิธีการสงออก 
โดยการนําระบบ e-Customs มาใชในการควบคุมการ

นําเขาและการสงออกของกรมศุลกากร และใหสง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดําเนินการตอไปได  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลของ 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกับผลประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ 
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่รัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย ธีรภัทร   
เสรีรังสรรค) เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย
วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหวางประโยชน
สวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับผลประโยชนสวนรวมและใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ในบางประเด็น และความเห็นของสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๐

 
เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินประจํา
ตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต
ของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภา
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ 
สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้น และใหสงสํานักงาน



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๓ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไป  
 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
โดยใหตัดความในหมวด ๕ เรื่องกองทุนคุมครองธุรกิจ
นําเที่ยวออก และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง
โดยดวน และรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะใหรัฐมีสวน
เขาไปชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว 
เพราะความเสียหายเกิดจากผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
เปนผูกระทํา จึงเปนเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนที่ควร
จะตองรับผิดชอบสวนคํานิยามคําวา "ธุรกิจนําเที่ยว"  
บัญญัติใหรวมถึงบริการอื่นใดอาจเปนการเปดกวาง
เกินไป ควรระบุกิจการธุรกิจนําเที่ยววาควรจะ
ครอบคลุมถึงกิจการประเภทใดบางใหชัดเจนไป
ประกอบการพิจารณาดวย แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
นําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
อัตราเงินเดือนของขาราชการตุลาการและ

ดะโตะยุติธรรม) รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของขาราชการ
อัยการ) และรางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่สํานักงาน 
ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน 
ศาลปกครอง เสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน  ๓ ฉบับ 
ดังนี้ 
 ๑.  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 ๒.  รางพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และ 
 ๓.  รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 โดยมีสาระสําคัญคือ ปรับอัตราเงินเดือน
ข าราชการฝ ายตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมและ
ดะโตะยุติธรรม ขาราชการอัยการ และตุลาการ  
ศาลปกครอง โดยปรับเพิ่มรอยละ ๓ จากฐานเดิม และ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๕ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป  
 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐

 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติการขนสงทางบก  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติรถยนต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดอัตราภาษีประจําป 
สําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานทดแทน  
 

 
พลังงานที่อนุรักษส่ิงแวดลอม พลังงานอยาง
ประหยัดและกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง) 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๒๔ 

 

คมนาคมเสนอรางพระราชบัญญัติจํานวน ๒ ฉบับ 
ดังนี้  
 ๑.  รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมี
อัตราภาษีประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟา 
พลังงานทดแทน พลังงานท่ีอนุรักษสิ่งแวดลอม
พลังงานอยางประหยัด และรถท่ีใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง และ 
 ๒.  รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดใหมีอัตราภาษี
ประจําปสําหรับรถที่ใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงาน 
อื่นใด  
 และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิ ติบัญญั ติแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป    
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติมาตรการปกปองจาก
การนําเขาสินคาที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ต ามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ ๑ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
พาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น 
และสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา  
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค  
ในท องที่ เขตพระโขนง  และเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษสายบางนา- 
อาจณรงค ในทองที่เขตพระโขนง และเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน

เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ 
ใหกระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เกี่ยวกับการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยภายใน
กําหนดเวลาโดยเครงครัดตอไป 
 
เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อรองรับการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยในสํานักงานที่ดินจังหวัด
และสํานักงานที่ดินสาขา และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป   
 
เรื่อง  ร างพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอรางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คางการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อ
ดําเนินการตอไป เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความจําเปน
และเปนประโยชนตอการจัดการเรื่องสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีอํานาจในการเก็บคาธรรมเนียม  
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และเปนประโยชนตอ
การสาธารณะโดยสวนรวม เนื่องจากไดมีการกําหนด
อัตราโทษเพิ่มขึ้นสําหรับผูฝาฝน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป  




