
 

สรปุมติคณะรฐัมนตรี 

๕๙ 

 

 

 
 

โดย  นายบรรหาร  กําลา  
  นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย  สํานกักฎหมาย 

  

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี
วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐

 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติการชวยเหลือกูภัยทะเล 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ  ซ่ึ งสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดย
มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายพิเศษที่วางหลัก
เกี่ยวกับเร่ืองการชวยเหลือกูภัยทางทะเลเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
การชวยเหลือกูภัยและหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิ
ในการไดรับเงินตอบแทนของผูชวยเหลือกูภัย 
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
   

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยการมอบหมายให
เจาหนาท่ีไปรวมชันสูตรพลิกศพตาม มาตรา ๑๔๘ (๓) 
(๔) และ (๕) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว 
โดยมีสาระสําคัญคือ ขยายระยะเวลาการใช
บังคับมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

 
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีก
จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหนํา
ความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลมในกรณีที่ตองชันสูตรพลิกศพตาม
มาตรา ๑๔๘ (๕) แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป 
 
เร่ือง ร า งพระราชบั ญญั ติ แก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติหลักการ
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ มีสาระสําคัญ
คือ แกไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
โดยใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
พิจารณากําหนดจํานวนรองประธานศาลฎีกา 
รองประธานศาลอุทธรณประจําศาลอุทธรณ และ
รองประธานศาลอุทธรณภาคประจําศาลอุทธรณ
ภาค ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกําหนดตามความจําเปน และใหสง

 
 ๙  



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๐ 

 

สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรวมรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี
กั บ ร า งพร ะ ร าชบั ญ ญั ติ แก ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงมีสาระสําคัญคือกําหนดใหมีรองประธานศาล
ฎีกาไดตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กําหนด ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
แลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวใหเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดหามมิใหผูควบคุมเรือ หรือเจาของเรือไทย 
หรือผูควบคุม หรือเจาของสิ่งกอสรางในทะเลทั้งที่
ติดตรึงอยูกับที่หรือที่ลอยนํ้าไดปลอยทิ้งสารที่เปน
อันตราย หรือสิ่งใด ๆ  ที่มีสารที่เปนอันตรายปนอยู
ลงสูทะเล และกําหนดโทษผูกระทําการฝาฝน และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ให
มีกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสาธารณสุข เพ่ือ
กําหนดคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่
ของบุคลากรสาธารณสุขใหมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการควบคุม

คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบอันจะกอประโยชนใหเกิด 
สุขภาวะของประชาชนผูรับบริการ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
ตอไป 

 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงาน ก.พ. เสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเปนสวนราชการเฉพาะกิจ
และมีฐานะเชนเดียวกับกลุมภารกิจ ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป    
 

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขกฎหมาย 
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหสามารถ
รองรั บ เอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ ทํ า เป น
อิเล็กทรอนิกสมาตั้งแตตนใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ
เพ่ือใหสามารถรองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ที่แปลงจากเอกสารกระดาษซึ่งอาจมีฐานะเปน
เพียงสําเนาเอกสารใหมีฐานะทางกฎหมาย 
เทาเทียมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีฐานะ
เปนตนฉบับ รวมทั้งสิ่งพิมพออกใหสามารถใช
แสดงในฐานะตนฉบับ และเพ่ือขจัดขอขัดของ 
อ่ืน ๆ อันไมเอ้ือตอการทําธุรกรรม และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน โดยรวมรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๑ 

 

และรางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมี
สาระสําคัญคือ จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่คณะรัฐมนตรีไดมี
มติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาเสร็จแลวใหเปน 
ร างพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวแล วส งให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป 
 
เร่ือง  รางพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช 
นํ้าบาดาล พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ
รางพระราชบัญญัติและรางกฎกระทรวง ดังตอไปน้ี 
           ๑. ร างพระราชบัญญัติ นํ้ าบาดาล  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดให

ผูทําความเสียหายตอการแพรกระจายของมลพิษ 
มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือคาเสียหายอันเกิดจากการนั้น รวมทั้งคาใชจาย
ทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการ
ขจัดมลพิษ หรือฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล  
            ๒.  รางกฎกระทรวงกําหนดประเภทการ
ใชนํ้าบาดาล พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
ประเภทการใชนํ้าบาดาล เปน ๓ ประเภท ไดแก
ประเภทอุปโภคบริโภค ประเภทธุรกิจ และประเภท
เกษตรกรรม เพ่ือใหการใชนํ้าบาดาลแตละประเภท
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
 และให ส งสํ านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
สําหรับรางกฎกระทรวงฯ ใหดําเนินการตอไปได   
 

  

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐๕๐  

  

เร่ือง  รางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ 
คือ แกไขความในมาตรา ๑๓๐ (๔) แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ใหสอดคลองตามความในมาตรา ๑๗๙ แหง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ในสวนคาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสินที่
ไดมีการแกไขโดยพระราชบัญญัติลมละลาย 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีผลบังคับใชไป
กอนหนา และสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 

กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
ตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมศิลปะ 
รวมสมัย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุน
ศิลปนรวมสมัยและเอกชนอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สามารถสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพ ทั้งเปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรมและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๒ 

 

โดยใหปรับปรุงวงเงินที่ผู อํานวยการมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติโครงการตามรางมาตรา ๙ ใหสูงขึ้น
เปนไมเกินสองแสนบาทเพื่อประโยชนในการ
บริหารงานที่คลองตัวยิ่งขึ้น แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
   
เร่ือง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจและวิธีการ
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เพ่ือใหการปราบปรามการทุจริตกรณี 
มีการกลาวหาวาผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง
กระทําผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใหเสนอ
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาเปนเรื่อง
ดวนตอไป  
   

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐ 

  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใน
ทองท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เพ่ือสรางและ
ขยายถนน สาย ง ๑ ตามโครงการผังเมืองรวมเมือง
สุรินทร แตโดยที่มีการแกไขแผนที่และบัญชีรายชื่อ
เจ าของหรือผู ครอบครองที่ ต องเวนคืนท าย
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงเห็นควรใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนนําเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอราง

พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแกไขตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
แลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือ
รองรับการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทําหนาที่สงเสริมและควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน และสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกาํหนด
ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๓ 

 

ปรับปรุงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับการบังคับรักษาเพื่อใหผูติดสารระเหยเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และหามขายสารระเหย
ใหแกผูซ่ึงมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  รวมทั้ง
ใหอํานาจรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเขา
บําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผูติดสาร
ระเหยในสถานพยาบาล และกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตลอดจนปรับปรุง 
บทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
โครงสรางองคกรกํากับดูแลตลาดทุน รวมทั้งที่มา
และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลการเสนอขาย
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยและ
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือ
ครอบงํากิจการ การใหความชวยเหลือแกหนวยงาน
กํากับดูแลในตางประเทศ การจายเงินสินบนและเงิน
รางวัล การอุทธรณ และบทกําหนดโทษและสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปน
เร่ืองดวน และเม่ือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเสร็จแลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากอนสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา และเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตามลําดับตอไป  
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมไดพิจารณาทบทวนและแกไขเพิ่มเติม
รวมกับรัฐมนตรีและผูเกี่ยวของตามความเห็นของ
คณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ แลว โดยมีสาระสําคัญ คือ แกไข
เพ่ิมเติมใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ครอบคลุมถึงทรัพยสินที่มีไวเพ่ือใชหรือไดใช หรือ
สนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐาน กําหนดให 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดเขารวมเปนตัวการ 
ผูใช ผูโฆษณาหรือผูสนับสนุนในการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ีตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําผิดนั้น รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และแกไข
เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการธุรกรรม
จํานวนสี่คนจากบุคคลที่คณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
คณะกรรมการอัยการเสนอชื่องานละสองคนสงให
คณะกรรมการคัดเลือกเหลือหนวยงานละหนึ่งคน
เปนกรรมการธุรกรรม มีวาระสามป และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีก
ครั้งหน่ึง แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ยกเลิก
อํานาจหนาที่ของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา เพ่ิมประเภทของสินทรัพยที่จะประกอบขึ้น



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๔ 

 

เปนทุนสํารองเงินตรา เพ่ิมการดํารงสินทรัพยใน
บัญชีทุนสํารองเงินตราหนุนหลังธนบัตรออกใช 
เปลี่ยนวิธีการคํานวณมูลคาสินทรัพยที่เปนทุน
สํารองเงินตรา รวมทั้งเพ่ิมอํานาจหนาที่ของธนาคาร
แหงประเทศไทย และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา กฎหมายวาดวย
เงินตราเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทาง
การเงินของประเทศ การแกไขจึงควรพิจารณาดวย

ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
 
 
 

 
สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๐ 
  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญ
คือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ
ควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือใหศาลเยาวชนและครอบครัว
สามารถนํากฎหมายวาดวยวิธีดําเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใชกับ
ผูกระทําความผิดซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ
ขึ้นไปในวันที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้น และสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน  
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ 
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน โดย

กําหนดใหลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ กําหนด
โทษผูแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิที่จะ
แตง และกําหนดใหระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการดําเนินการแกไขปรับปรุง 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย 
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....            
(การแตงต้ังผูพิพากษาศาลชั้นตน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรางระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหสามารถแตงตั้งผูพิพากษาศาล



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๕ 

 

ชั้นตนจากขาราชการตุลาการที่ ดํารงตําแหนง 
ผูพิพากษาประจําศาลมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
และตองผานการประเมินผลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ต. กําหนดเพ่ือคุมครองสิทธิในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และ
รองรับการพิจารณาพิพากษาคดีครบองคคณะ
ตลอดจนการจัดอัตรากําลังของศาลยุติธรรมที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
รวมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน  
๒ ฉบับ มีสาระสําคัญคือ ใหมีตําแหนงผูพิพากษา
อาวุ โสพิ จารณาพิพากษาคดี ในศาลชั้ นตน  
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา และปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม  
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการ และ 
อยู ระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือใหเปนราง
พระราชบัญญัติฉบับเดียว แลวสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
 

เร่ือง รางพระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยปาชุมชน 
เพ่ือสงเสริมใหราษฎรไดมีสวนรวมกับรัฐในการ
อนุรักษ และฟนฟู และพัฒนาสภาวะแวดลอม  
โดยใหราษฎรรวมตัวกันเพ่ือจัดการดูแลรักษา 
และใชทรัพยากรปาดวยตนเองอยางยั่งยืน และ 
ใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหเพ่ิมผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอธิบดี 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขารวมเปน
คณะกรรมการนโยบายปาชุมชนตามรางมาตรา ๗ 
ดวย แลวสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป  
 
 
 
 
 

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ ๒ ที่มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอรางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ . ๒๕๓๕ เชน ยกเลิก

คาธรรมเนียมรายปเพ่ิมองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาระอยูใน
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนดอายุใบ
รับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การ
ตออายุใบรับแจง กําหนดอายุใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย และการตออายุใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กําหนดใหผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามมาตรา๒๐(๒) ต องได รั บโทษ
เชนเดียวกับผูประกอบการ รวมทั้งกําหนดให 



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๖ 

 

ผูกลาวหาเปนผูมีภาระตองพิสูจนความผิดทาง
อาญาของผูถูกกลาวหา กําหนดระยะเวลาการเสีย
คาปรับใหชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับปรุงคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติวัตถุอันราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เปนตน โดย
ใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ฯ เกี่ยวกับการกําหนดอายุของใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายและการตออายุใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหเหมาะสม และ 
ไมสรางภาระใหแกประชาชน สําหรับการกําหนด
หนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายควรเปนไป 
ในดานการสรางความเขาใจและสงเสริมการมี 
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการวัตถุ
อันตราย และปรับปรุงอัตราโทษที่จะลงแก 
ผูไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย และ
ใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายจาก "เลขาธิการสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม" เปน "อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ" เพราะเกี่ยวของโดยตรง 
กับเรื่องวัตถุอันตราย ไปพิจารณาดวย แลวสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป 
    
เร่ือง  การจดัต้ังศาลช้ันตน 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลชั้นตน รวม ๔ ฉบับ ไดแก  
            ๑.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พ.ศ. ....  
            ๒. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา พ.ศ. ....  
            ๓.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. ....        

  ๔.  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัด
ที่อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ....  

โดยมีสาระสําคัญคือ จัดตั้งศาลจังหวัดที่
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
และอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป  
  และโดยที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
เพ่ิมเติมหลักการในรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
จังหวัดที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
เพ่ือใหคดีที่ เกิดขึ้นในเขตทองที่ อําเภอพิมาย 
อําเภอชุมพวง อําเภอหวยแถลง กิ่งอําเภอ 
ลําทะเมนชัย และก่ิงอําเภอเมืองยาง ซ่ึงคาง
พิจารณาอยูในศาลแขวงนครราชสีมาในวันเปด 
ทําการศาลจังหวัดพิมายไปพิจารณาพิพากษาใน
ศาลจังหวัดพิมาย จึงใหสงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเปนเรื่องดวน เพ่ือเพ่ิมเติม
หลักการดังกลาว แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอรางพระราชบัญญัติ  จํานวน 
๒ ฉบับ ไดแก  
           ๑. รางพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยขยายขอบเขต 
ใหมีการอนุรักษพลังงานเพิ่มเติมครอบคลุมถึง



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๗ 

 

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในภาคคมนาคมขนสง ที่
อยูอาศัยและการเกษตร และปรับเปลี่ยนโครงสราง
การอนุรักษพลังงานไมใหเปนภาระตอผูที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการ
ออกกฎ ระเบียบใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือใหทันตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม และ 
           ๒.  รางพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญคือ จัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเพื่อกํากับดูแล
กิจการพลังงาน มีหนาที่ปองกันการใชอํานาจการ
ผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงาน และ
ผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน 
และใหมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปน 
นิติบุคคล ทําหนาที่ เปนสํานักเลขานุการของ
คณะกรรมการ  
           และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
 
เร่ือง ร างพระราชบัญญั ติควบคุมเคร่ื องด่ืม
แอลกอฮอล พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดแกไขเพ่ิมเติมคํานิยามคําวา "เครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล" ใหหมายความวา สุราตามกฎหมาย 
วาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท ยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น" เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับกฎหมาย
วาดวยสุรา และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และใหกระทรวง

สาธารณสุขรับขอสังเกตของกระทรวงการคลังที่ให
ตัดคําวา "ลดราคา" ตามรางมาตรา ๒๙ (๓) ออก 
เพ่ือไม ให เปนการจํากัดการแขงขันในตลาด 
ประกอบกับบทบัญญัติดังกลาวยังไม มีความ
ชัดเจนวาราคาที่เหมาะสมคือราคาใด เน่ืองจาก
ตนทุนในการผลิตสินคายอมมีการผันแปรตาม
กลไกของตลาด ราคาสินคายอมมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงดวย      
  สวนขอความตามรางมาตรา ๓๐(๖) ที่ให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกาศกําหนดสถานที่ที่หามมิใหผูใดบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลอาจเปนการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคล จึงควรใหมีการตราเปนพระราช
กฤษฎีกาแทนประกาศของรัฐมนตรี นอกจากนี้ ตาม
รางมาตรา ๓๑ ซ่ึงกําหนดหามมิใหมีการโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อเครื่องหมายของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหลายหลากรูปแบบ และ 
รางมาตรา ๓๓ ซ่ึงหามมิใหผูใดโฆษณาสินคาที่ใช
เครื่ องหมายของเครื่ องด่ืมแอลกอฮอล เปน
เครื่องหมายสินคา อาจเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ในการประกอบธุรกิจ จึงควรศึกษาตนทุนและ
ประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่จะได 
รับจากขอหามเหลานี้โดยละเอียด กอนที่จะมี
ขอกําหนดดังกลาวไปพิจารณาดวย  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและไดตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนทั้งน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแกไขเพ่ิมเติมนิยาม 
คําวา "วิชาชีพการสาธารณสุข" เปน "วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน" โดยใหความหมายของคํานิยาม
ดังกลาวมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือไมใหกระทบกับ



 

สรุปมติคณะรฐัมนตรี 

๖๘ 

 

วิชาชีพในการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ  และปรับปรุงแกไขใน
ประเด็นขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ประเภทและจํานวนของสมาชิกสภาสาธารณสุข
ชุมชน โดยกําหนดใหสภาสาธารณสุขชุมชน
ประกอบดวยสมาชิกสองประเภท คือ สมาชิกสามัญ 
และสมาชิกกิตติมศักดิ์ และแกไขวุฒิการศึกษาของ
สมาชิกสามัญโดยตองเปนผู ได รับปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดาน
สาธารณสุข ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจากสถาบันการศึกษาที่
สภาสาธารณสุขชุมชนรับรองเทานั้น รวมทั้งไดตัด
ที่มาของคณะกรรมการโดยตําแหนง ซ่ึงเปน
ผูบริหารสถาบันการศึกษาที่มาจาก "เครือขาย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาวชิาที่
เกี่ยวของ" ออก โดยกําหนดใหมีกรรมการซึ่งมาจาก
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะเทานั้น และสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป   
 
 

เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาด วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและไดตรวจ
พิจารณาแลว โดยมีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ี  
            ๑.  กํ า ห น ด เ รื่ อ ง ต ร า ป ร ะ ทั บ
อิเล็กทรอนิกส โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับโดยอนุโลม  
            ๒. กําหนดใหสิ่งพิมพออกของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐาน

และเม่ือมีการรับรองสิ่งพิมพน้ันแลวอาจใชแทน
ตนฉบับได  
            ๓.  แก ไขเพิ่มเติมองคประกอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   
  ๔ .  เ พ่ิ มเติ มบทบั ญญั ติ เกี่ ยวกั บ
หลั กเกณฑ ในการกํ าหนดเบี้ ยประชุ มของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และ  
            ๕. แกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนวยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ โดยจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่
เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการแทนศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  
          และสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
 

 เร่ือง รางพระราชบญัญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ดังน้ี     
  ๑.  รับทราบผลการพิจารณาดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาฟองคดีตามราง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... ซ่ึงกําหนดระยะเวลา
ฟองคดีตอศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตไดตัว
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยเห็นวา
ระยะเวลาฟองคดีตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
เหมาะสมแลวไมแตกตางกับพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
พ.ศ. ๒๔๙๙ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ซ่ึงกําหนดการ
ฟองคดีแกบุคคลทั่วไปมีระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
เชนกัน รวมทั้งไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
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ดําเนินการเตรียมการบังคับใชรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลว   
  ๒.  เห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
โดยมีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
เพ่ือใหสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน
ที่ มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา
โดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัว 
 

และยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา สามารถรักษา
ความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได และเพื่อให
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับ
ความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไมเปนธรรม  
          และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป    
 
 

สรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 
วันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐

 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐาน
ปลอมหนังสือเดินทาง) 
 คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญคือ ขยาย
ขอบเขตของการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนังสือ
เดินทาง และกําหนดอัตราโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิด และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป 
และใหกระทรวงยุติ ธรรมรับข อสั งเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา ในปจจุบันมีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารอื่น
นอกจากหนังสือเดินทางเพิ่มมากขึ้น จึงสมควร 
ที่จะดําเนินการเพื่อปรับปรุงโทษกรณีดังกลาว 
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไปดวย   
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. .... 
  คณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ซ่ึ งสํ านั กงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญคือ ใหนํากฎหมายวาดวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และระงับอัคคีภัย มาบัญญัติไวรวมกัน และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป และใหกระทรวงมหาดไทยรับ
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการ 
ดังน้ี การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามรางพระราชบัญญัติน้ี ควรใหความสําคัญใน
การประสานความรวมมือกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน และองคกรภาค
ประชาชนดวย และโดยที่งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจะเกี่ยวของกับงานที่หนวยงานอื่น
รับผิดชอบอยูดวย เชน ศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
เปนตน จึงใหกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาว เพ่ือเชื่อมโยงและ
รวบรวมขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
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และติดตามการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีไวที่
สภาความมั่นคงแหงชาติดวย   
 
เร่ือง รางพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ ซ่ึงปรับปรุงตามความเห็น
ของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว โดยมีสาระสําคัญคือ 
แกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เพ่ือใหมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา อัตรา
คาจางขั้นต่ําพื้นฐาน และอัตราคาจางตามสาขา
อาชีพของลูกจาง และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป  
 
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ในสวนของอํานาจ
หนาที่ของ กทพ. ใหสามารถดําเนินกิจการในอันที่
จะใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร
ไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความ

ปลอดภั ยเกี่ ยวกั บการใช ทางพิ เศษ ทั้ งน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรการปองกัน
อันตรายจากการติดหรือตั้งปายโฆษณาตามราง
มาตรา ๓๘ และบทเฉพาะกาลตามรางมาตรา ๗๑ วา
ควรมีการวางแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน และ
พิจารณาวามาตรการดังกลาวและระยะเวลาตาม 
บทเฉพาะกาลมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด โดย
ให กทพ. ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยมอบใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล) เปนประธาน หากเห็นวา
มาตรการดังกลาวมีความเหมาะสมและมีแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจนแลวใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป และ
ใหกระทรวงมหาดไทยรับขอสังเกตเกี่ยวกับปาย
โฆษณาที่ไมอยูภายใตบังคับรางพระราชบัญญัติ ฯ 
ซ่ึงมีจํานวนมาก ไมเปนระเบียบ หรือมีลักษณะ 
ไมเหมาะสมดวยประการอื่น เชน นาจะเปนอันตราย 
กระทบตอวัฒนธรรมอันดีของประชาชน หรือใช
ภาษาไมเหมาะสม เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการ 
โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป  

 
 
 

 
    




